Uznesenie
z 37. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 1.3.2010
č. 749/2010
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 750/2010
uznesenie
k Správe o činnosti komisie ROEP v k.ú. Kolárovo za obdobie od 19.08.2008 -16.12.2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. koordinovane činnosti komisie ROEP za obdobie od 19.08.2008 – do 16.12.2009 bolo
zabezpečené zodpovedne
2. celkom bolo zvolaných 7 zasadnutí, priemerná účasť členov komisie na týchto rokovaniach
bola 89,0 %-ná
3. vo veci riešenia vlastníckych vzťahov k pozemkom, zo strany občanov – zainteresovaných
osôb bolo postúpených celkom 26 požiadaviek, tieto priebežne boli odovzdané
spracovateľovi na prešetrenie
4. zástupcom Obvodného pozemkového fondu Komárno taktiež bol odovzdaný zoznam
parciel (cca 2500 prípadov) spracovateľovi na prešetrenie, v súvislosti s reštitučnými
nárokmi podľa zákona č. 229 z 21.5.1991 Z.z.
B./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu predsedu komisie ROEP – o činnosti komisie za obdobie od
19.08.2008 do 16.12.2009
C./ ukladá
1. v súlade so schváleným rokovacím poriadkom komisie ROEP na rok 2010, koordinovať
činnosť komisie naďalej zodpovedne, aby termín spracovania písomnej časti – II. etapy
dokumentu ROEP bol dodržaný v zmysle podpísanej Zmluvy o dielo č. 1/2008 so
spracovateľom
Termín: do 10.12.2010
Zodpovedný: Imrich Árgyusi
predseda komisie ROEP
č. 751/2010
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárovo za rok 2009

č. 752/2010
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného obecného stavebného úradu za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného obecného úradu na úseku preneseného výkonu
štátnej správy v oblasti stavebného konania, vyvlastňovacieho konania a pozemných
komunikácií vrátane finančného vyčíslenia výdavkov za rok 2009
B./ schvaľuje
1. doplatok obcí za rok 2009 vo výške 0,257142 € pripadajúci na 1 obyvateľa obce v zmysle
vykázaného čerpania výdavkov za rok 2009
2. rozpočet výdavkov spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a pozemných
komunikácií na rok 2010 s výškou príspevku obcí 1,6131 €/1 obyvateľa vrátane dotácie,
3. dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na výkon prenesených
právomocí na úseku stavebného konania a pozemných komunikácií s výškou príspevku
1,6131 €/1 obyvateľa
č. 753/2010
uznesenie
k Návrh rozpočtu – finančného plánu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok
2010 so zahrnutím ročnej výšky príspevku, poskytnutého mestom
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet – finančný plán príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2010 so
zahrnutím ročnej výšky príspevku, poskytnutého mestom podľa predloženého návrhu
č. 754/2010
uznesenie
k návrhu cenníka výkonov príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo za služby
poskytnuté mestu Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Cenník výkonov príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo za služby
poskytnuté mestu Kolárovo, podľa predloženého návrhu účinnosťou od 1.3.2010 do
31.5.2010 s tým, že z bodu 6 ods. 1 vynechať 2. zarážku (poplatok za užívanie pre ŠZ)
B./ ukladá
1. riaditeľovi organizácie v spolupráci MsÚ aktualizovať cenník podľa skutočných nákladov
Termín: májové zasad. MsZ
Zodpovední: Ing. Gőgh Alexander
Ing. Mészáros Imrich
Ing. Iveta Némethová
2. MsÚ dodržiavať pravidelnú kontrolu vyúčtovania výkonov a to v týždennom intervale
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich

č. 755/2010
uznesenie
k návrhu Krátkodobého investičného plánu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
na rok 2010-2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Krátkodobý investičný plán príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2010
nasledovne:
1. Mestský cintorín Kolárovo
- stavebná rekonštrukcia márnice: prezliekáreň pre hrobárov, sociálna miestnosť pre
návštevníkov, chladiarenská miestnosť, chodba pred chladiarňou a sprchy pre hrobárov
na základe cenovej ponuky v hodnote
4.356,77 €
- vyhotovenie držiakov do chladiarne, vyhotovenie pojazdného stojana na základe
cenovej ponuky v hodnote
904,40 €
- kompletná rekonštrukcia obradnej siene v márnici na základe cenovej ponuky
v hodnote
3.690,55 €
2. Športová hala na ul. Školskej a Štadión Kolomana Gőgha
- výmena starých osvetľovacích telies na svetlomety Philips typu RVP 351 HPI – TP
400 W KA, na základe cenovej ponuky v hodnote
5.826,00 €
- kompaktný umývací automat typu BYTE 461 CB v hodnote
3.115,00 €
- plánovaná rekonštrukcia:
a.) sociálnych miestností – sprchární a záchodov v športovej hale
b.) rekonštrukcia dodávky teplej vody v športovej hale ako aj na Štadióne
Kolomana Gőgha za účelom zníženia spotreby teplej vody s montážou redukčných
ventilov
cena investícií na základe cenovej ponuky v hodnote
8.833,19 €
3. Trhovisko na Ul. tržnej
- zakrytie plochy tržnice na základe cenovej ponuky v hodnote
70.452,00 €
4. Administratívna budova a dielne
- výmena spôsobu vykurovania, plynové kotle nahradiť plnoautomatickým
kotlom typu: HDP Compact 50 a 65 kW, na základe cenovej ponuky
v hodnote
21.018,00 €
Uvedené investičné akcie realizovať prostredníctvom rozpočtu mesta Kolárovo
za r. 2010-2011
č. 756/2010
uznesenie
k rozšíreniu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Gúta Service, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozšírenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie Gúta Service, Kolárovo o opravu
údržbu a rekonštrukciu verejného rozhlasu
2. zmenenú Zriaďovaciu listinu Gúta Service, príspevková organizácia mesta Kolárovo,
rozšírenú o hlavnú činnosť „oprava, údržba a rekonštrukcia verejného rozhlasu“, účinnú od
1.3.2010

č. 757/2010
uznesenie
k Prevádzkovému poriadku príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Prevádzkový poriadok príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
a.) Športová hala
b.) Športové ihrisko
c.) Mestské trhovisko
d.) Cintorínske služby
e.) Prekládková stanica triedeného odpadu
f.) Kompostáreň
g.) Odvoz TKO
h.) Verejné WC
č. 758/2010
uznesenie
k Dohode o užívaní telovýchovných objektov a zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Dohodu o užívaní telovýchovných objektov a zariadení príspevkovej organizácie Gúta
Service Kolárovo
č. 759/2010
uznesenie
k Pokynom užívania štadióna Kolomana Gőgha v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Pokyny užívania štadióna Kolomana Gőgha v Kolárove
č. 760/2010
uznesenie
k Pokynom užívania Športovej haly v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Pokyny užívania Športovej haly v Kolárove
č. 761/2010
uznesenie
k Návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo na r. 2010 so zahrnutím
ročnej výšky príspevku poskytnutého od mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. v rámci Rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2010, finančné požiadavky DP Globál Kolárovo
– na zabezpečenie strážnej služby v rámci príspevkovej organizácie neboli vykryté na rok
2010 až o čiastku 11.508 €

B./ schvaľuje
1. Rozpočet – finančný plán príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo (strážnej služby)
na rok 2010 vo výške 27.420.00 € so zahrnutím ročne výšky príspevku poskytnutého
mestom v čiastke 15.912,00 €
2. zoznam stavebných prác – pridelených mestským zastupiteľstvom Kolárovo na I. polrok
2010, pre zabezpečenie úloh so zamestnancami podnikateľskej činnosti príspevkovej
organizácie DP Globál Kolárovo. Predmetné práce a služby sú vymenované aj v podobe
očakávaných výnosov pod strediskami 206 – Stavebná činnosť, 207 – Doprava
a predpokladá sa, že celkový objem výnosov za I. polrok bude činiť až 177.708,00 €
3. Finančný plán podnikateľskej sféry príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo na I.
polrok r. 2010 so zapracovaním pridelených investičných aktivít mestom Kolárovo
s očakávaným výsledkom hospodárenia ku dňu 30.6.2010 – zisk v čiastke cca 7.168 €
4. potrebu navýšenia príspevku v rámci rozpočtu na r. 2010 na zabezpečenie ochrany
vlastných objektov mesta až o čiastku 11.508 €
C./ ukladá riaditeľovi DP Globál
1. stráženie objektov a majetku mesta Kolárovo zabezpečiť zodpovedne a obozretne, vrátane
neprekročenia upraveného objemu príspevku 27 420 € počas hospodárskeho r. 2010
Zodpovedný: Ing. Kucsera Štefan
Termín: priebežne
2. aktivizovať činnosť zamestnancov podnikateľskej sféry DP Globál tak, aby pridelené
investičné aktivity na I. polrok 2010 boli bez zvyšku a včas realizované, v zmysle
podpísaných hospodárskych zmlúv
Zodpovedný: Ing. Kucsera Štefan
Termín: I. polrok 2010
3. v spolupráci s MsÚ aktualizovať cenník výkonov príspevkovej organizácie DP Globál
Kolárovo, na základe skutočných nákladov
Zodpovedný: Ing. Kucsera
Termín: májové zasadnutie MsZ
č. 762/2010
uznesenie
k Návrhu rozpočtu – finančného plánu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu organizácie ZPS a DS Kolárovo s nasledovným rozdielom oproti
schválenému rozpočtu na rok 2010
111
41
Štátna dotácia
Dotácia od mesta
Vlastné príjmy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZPS
- 11 594
0
+ 26 682
DS
0
0
+ 928
Jedáleň
0
0
+ 748
B./ ukladá
1. riaditeľovi organizácie predložiť na májové zasadnutie MsZ krátkodobý investičný plán
a plán údržby a opráv so zapracovaním kapitálových príjmov zo štátneho rozpočtu
a vlastných finančných zdrojov organizácie
Zodpovedný: Paedr. Kulich László

č. 763/2010
uznesenie
k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1) Úpravu limitu výdavkov základných škôl a školských klubov detí a vytvorenie 5 %-nej
rezervy z ich upraveného limitu výdavkov nasledovne :
a) Základná škola J.Á. Komenského, Rábska 14, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
úprava limitu v €, kód 111:
upravený limit výdavkov v €, kód 111 :
z toho : vytvorenie 5 %-nej rezervy v € :

303.467
- 1.141
302.326
- 15.116

b) Základná škola M. Korvína, Školská 6, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
úprava limitu v €, kód 111:
upravený limit výdavkov v €, kód 111 :
z toho : vytvorenie 5 %-nej rezervy v € :

402.438
24.151
426.589
- 21.329

c) Základná škola F. Rákócziho II, V.Palkovicha 3, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
úprava limitu v €, kód 111:
upravený limit výdavkov v €, kód 111 :
z toho : vytvorenie 5 %-nej rezervy v € :

350.848
20.621
371.469
- 18.573

d) Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 41 :
úprava limitu v €, kód 41:
upravený limit výdavkov v €, kód 41 :

38.090
0
38.090

e) Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 41 :
úprava limitu v €, kód 41:
upravený limit výdavkov v €, kód 41 :

74.970
0
74.970

f) Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 41 :
úprava limitu v €, kód 41:
upravený limit výdavkov v €, kód 41 :

49.289
0
49.289

2) Rozpočet školských zariadení s právnou subjektivitou podľa predloženého návrhu
s vytvorením 5 %-nej rezervy ich schváleného rozpočtu nasledovne :
a) Materská škola s VJM, Brnenské námestie 16, Kolárovo
schválený rozpočet v €, kód 41 :
z toho : vytvorenie 5 %-nej rezervy v € :

129.920
- 6.496

b) Školská kuchyňa a jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo
schválený rozpočet v €, kód 41 :
z toho : vytvorenie 5 %-nej rezervy v € :

21.698
- 1.085

c) Základná umelecká škola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
schválený rozpočet v €, kód 41 :
z toho : vytvorenie 5 %-nej rezervy v € :

142.618
- 7.131

3. účelové dotácie z rozpočtu mesta pre základné školy ponechať v nezmenenej štruktúre
tak, ako sú uvedené v schválenom rozpočte mesta na rok 2010 (t.j. na dopravné a teplo)
B./ ukladá
1. MsÚ v spolupráci s riaditeľmi škôl prehodnotenie účelových dotácií z rozpočtu mesta
(vrátane vratiek z vyúčtovania tepelnej energie za rok 2009) pre príslušnú základnú školu
na obdobie až po ukončení dohadovacieho konania a upresnení počtu žiakov podľa stavu
k 15.09.2010
Zodpovedná: Ing. Gőghová Margita
2. MsÚ zabezpečiť rozpis ročných limitov:
a.) mzdových a ostatných osobných nákladov (pol. č. 610)
b.) odvody fondom (pol. č. 620)
pre jednotlivé ZŠ na r. 2010
Zodpovedná: Ing. Gőghová Margita
Termín: aprílové zasadnutie MsZ
č. 764/2010
uznesenie
k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1) Úpravu rozpočtu školských zariadení bez právnej subjektivity nasledovne:
a) Zníženie rozpočtu MŠ o 12010 € z položky 632-energia, s navýšením rozpočtu ŠJ
Lesná 8, v položke 632 –energia o 12010 €
b) Zníženie rozpočtu CVČ v položkách 610 – mzdy o 1127 €, 620-odvody o 410 €,
s navýšením rozpočtu ŠJ Školská a ŠJ Rábska spolu v položke 620-odvody o 50 €,
s navýšením rozpočtu ŠJ Lesná 8 v položke 610-mzdy o 1127 € a v položke 620odvody o 360 €.
c) Presun v rámci rozpočtu ŠJ Lesná 8, zníženie položiek 633-materiál o 561 €, 637služby o 351 € s navýšením položky 635- údržba o 912 €.
d) Presun rozpočtu ŠJ Školská a ŠJ Rábska spolu medzi položkami: zníženie položky
633-materiál o 1399 € a položky 637-služby o 1879 € s navýšením položky 635údržba o 2388 €.
schválený
úprava
upravený
rozpočet
rozpočtu
rozpočet
21.12.2009
€
€
€
a.) MŠ L 8, MŠ L 10
b.) ŠJ Lesná 8
c.) ŠJ Školská, ŠJ Ráb.

257734
44400
107547

-12010
13497
50

245724
57897
107597

d.) CVČ
Rozpočet spolu pre ŠZ bez PS

115843

-1537

114306

525524

0

525524

č. 765/2010
uznesenie
k návrhu dodatku č. 1 k zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Dodatok č. 1 k zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo,
schváleným uznesením MsZ č. 719/2009 zo dňa 21.12.2009 účinný od 1.3.2010
č. 766/2010
uznesenie
k vyhodnoteniu prevádzky školského autobusu na základe dochádzky za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie prevádzky školského autobusu za rok 2009
B./ ukladá
1. MsÚ zvýšené výdavky na rok 2010 na prevádzkovanie školského autobusu v sume
1.034,88 riešiť v rámci úpravy rozpočtu mesta na rok 2010
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
2. vyhodnotiť prevádzku školského autobusu ku dňu 30.6.2010
Zodpovedný: Ing. Imrich Takács
č. 767/2010
uznesenie
k Návrhu komisií na poskytnutie dotácie z rozpočtu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúrnej a športovej činnosti v rámci
oddielu 0840 v celkovej výške 18 200,- € nasledovne :
- program 10 – šport
3 125,- €
- program 11 – kultúra
15 075,- €
2. priznanie dotácií na úseku kultúry a inej činnosti v súlade s VZN č. 18/2009 v celkovej
sume 15 075, - € v roku 2010 na základe návrhu Komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
pri MsZ v Kolárove, nasledovne :
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Žiadateľ

Názov projektu

ALMA-ART

Príspevok na činnosť

schválená suma
800 €

ALMA-ART

Hviezdy XX.storočia

530 €

CSEMADOK

Táncház

830 €

CSEMADOK

Sortánc

500 €

Kassai škola jazdcov-lukostrelcov

Propagácia jazdeckého lukostrelectva

Ing. Kürti Andrej

Výstavy pre am. výtvarníkov

Malodunajské rockové divadlo

10. výročie zaloţenia

800 €

Malodunajské rockové divadlo

10. výročie zaloţenia

530 €

Norbert Vincze – Dingo

HANNA HANNA

920 €

proj
2
2

1 000 €

2

0€

1
2
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0€

Kultúra pre telesne postihnutých

Spolok priateľov slov. kultúry

Návšteva mesta Mezőberény

700 €

Spolok priateľov slov. kultúry

10. výročie vzniku

200 €

Spolok priateľov slov. kultúry

Zachovanie vianočných tradícií

Spolok Viktora Palkovicha

Volt egyszer egy iskola

1 330 €

1

Svetový strom obč. zdruţenie
Zdruţ. Ochr. dolného Ţitného
ostr.
Zdruţ. maď. rodičov - ZŠ
M.Korvína
Zdruţ. maď. rodičov - ZŠ
M.Korvína
zdruţ. maď. rodičov ZUŠ
Kolárovo
zdruţ. maď. rodičov ZUŠ
Kolárovo

Detský a mládeţícky tábor

1 000 €

2

FS Mlynček 2010

1 330 €

1

3

0€

Prezentácia renesančnej kultúry

500 €

Duna Menti Tavasz

830 €

Hudobný festival

330 €

Ozdoba školského plotu, propagácia

200 €

2

2

12 330 €

Spolu

P.č.
21
22
23
24
25
26

2

Slovenský zväz tel. postihnutých

Žiadateľ

Názov projektu

Liga maďarských ţien - Kolárovo

Stretnutie troch generácií

schválená suma
550 €

Liga maďarských ţien - Kolárovo

Príspevok na celoročnú činnosť

500 €

Zdruţ. Maď. rodičov pri cirk. 8 roč. Kvapky z mora vedy a techniky

635 €

1

Mackó Kuckó

Objavme svet - aktivity

560 €

1

Zväz sluch. Postihnutých

Rekondičný pobyt pre členov

0€

1

Kolárovské vzdelávacie centrum

Nákup pomôcok v angl. jazyku

500 €

1

proj.
2

2 745 €

Spolu
Kultúra a iné

15 075 €

3. rozdelenie dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 0810 v súlade s VZN
č. 18/2009 v celkovej sume 76 300,- € v roku 2010.
Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2010 - športové kluby
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Žiadateľ

Názov projektu

Basketbal Club Knives

Prevádzkové náklady klubu

FK Kolárovo

Navrh. suma

Proj.

1 000 €

2

Zabezpečenie celoročnej činnosti

33 300 €

1

HŠK - 74 Kolárovo

Rozvoj hádzanej v meste

14 700 €

2

Karate klub Taiyo Kolárovo

Zdravie, šport, zábava

5 000 €

1

STK Kolárovo

Príspevok na činnosť

1 500 €

1

ŠK cyklistiky

Reprezentácia Kolárova

ŠK Kolárovo

Pravidelné pohybové aktivity

ŠK Veľký Ostrov

Činnosť športového klubu

5 200 €

1

14 100 €

1

1 500 €

1

76 300 €

Spolu

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2010 - šport
P.č.
9
10
11
12
13
14
15
16

Žiadateľ

Názov projektu

Basketbal Club Knives

Knives Streetball Challenge 2010

500 €

2

HŠK - 74 Kolárovo

Kolárovo CUP - 2010

700 €

2

Ing. Zsolt Varga

Majstrovstvá Slovenskej republiky

0€

1

Kassai škola jazdcov-lukostrelcov

Preteky jazdeckom lukostrelectve

0€

2

Klub zimného plávania

6.ročník zimného plávania v Kolárove

200 €

Klub zimného plávania
Miestny kynologický klub
Kolárovo
Miestny kynologický klub
Kolárovo

Zimné plávanie "Slovenský pohár"

300 €

Výstava "Dieťa a pes"

300 €

Výstava plemena nemecký ovčiak

300 €

Navrh. suma

Proj.

2

2

17
18
19
20
21

Poľovnícke zdruţ. DROP
Kolárovo

Ochrana ţiv. prostredia

Slovenský zväz tel. postihnutých

325 €

1

Plávanie

0€

2

Svetový strom obč. zdruţenie

Športový tábor pre deti

0€

2

ZO chov. pošt. holubov

Športová činnosť

0€

1

500 €

Rezerva

3 125 €

Spolu

4. Presun peňažnej sumy 3800 € z oddielu 0840 náboženské a iné spoločenské služby do
oddielu 0810 šport
č. 768/2010
uznesenie
k Správe o činnosti športových klubov za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti športových klubov za rok 2009
č. 769/2010
uznesenie
k Správe o činnosti HKM za II. polrok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2009
č. 770/2010
uznesenie
k Informatívnej správe o výsledku zmapovania otváracej doby prevádzkovateľov pohostinskej
činnosti na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o výsledku zmapovania otváracej doby prevádzkovateľov
pohostinskej činnosti na území mesta Kolárovo
č. 771/2010
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo na určenie otváracej doby pohostinskej činnosti
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh VZN mesta Kolárovo „na určenie otváracej doby pohostinskej činnosti“
2. protinávrh podnikateľov predložený dňa 23.2.2010 v rámci pripomienkového konania
k VZN č. 3/2010

B./ ponecháva v platnosti
1. VZN mesta Kolárovo o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
č. 1/2002
č. 772/2010
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 3/2010 o obmedzení a zákaze predaja, podávania
a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 3/2010 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a používania
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach s nasledovnými zmenami:
- z § 3 ods. 1 riadok 1 vynechať slovné spojenie „v čase od 05.00 hod. do 02.00 hod.
nasledujúceho dňa „
- znenie § 3 ods. 2 riadku 5 a 6 bude nasledovné: „v dňoch pondelok – štvrtok a nedeľa
v čase od 5.00 hod. do 23.00 hod. cez víkend: piatok a sobota od 5.00 hod do 04.00
hod. nasledujúceho dňa“
- znenie § 3 ods. 3 bude nasledovné: „ zakazuje sa podávanie alkoholických nápojov na
benzínových čerpačkách v čase od 22.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa, každý
deň
č. 773/2010
uznesenie
k výsledku verejnej súťaže na odpredaj garáží
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti:
a.) garáž so súpisným číslom 3294 s pozemkom parc.č. 1565/10 o výmere 19,34 m2 na
Brnenskom nám. v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
b.) garáž so súpisným číslom 3295 s pozemkom parc.č. 1565/11 o výmere 19,47 m2 na
Brnenskom nám. v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
B./ schvaľuje
1. odpredaj nehnuteľnosti – garáže súp. č. 3294 na parcele 1565/10 na Brnenskom námestí
v Kolárove s pozemkom parc.č. 1565/10 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 19,34 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941, reg. „C“ pre Gabrielu Feketeovú,
rod. Csontosová, bytom Kolárovo, Budovateľská 2401/12 za cenu 5.010,- € za najvyššiu
ponúknutú cenu v rámci obchodnej verejnej súťaže s tým, že kúpna cena bude zaplatená do
15. marca 2010. Výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca.
2. odpredaj nehnuteľnosti – garáže so súp. č. 3295 na parcele č. 1565/11 na Brnenskom
námestí v Kolárove s pozemkom parc.č. 1565/11 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 19,47 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941, reg. „C“ pre Gabrielu
Feketeovú, rod. Csontosová, bytom Kolárovo, Budovateľská 2401/12 za cenu 5.010,- € , t.j.
za najvyššiu ponúknutú cenu v rámci obchodnej verejnej súťaže s tým, že kúpna cena bude
zaplatená do 15. marca 2010. Výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca.

č. 774/2010
uznesenie
k žiadosti Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove ohľadne bezplatného užívania
miestnosti č. 219,220,234 v celkovej rozlohe 40,66 m2 v administratívnej budove na
Kostolnom nám. 32, Kolárovo
2. zrušenie žiadosti podanej dňa 3.2.2010 na úhradu režijných nákladov nebytových
priestorov na Mostovej ul. č. 26, Kolárovo
B./ schvaľuje
1. bezplatnú výpožičku nebytových priestorov v administratívnej budove v Kolárove, na
Kostolnom nám č. 32 miestnosť č. 219,220,234 v celkovej rozlohe 40,66 m2 pre Spolok
priateľov slovenskej kultúry účinnosťou od 1.3.2010 na dobu neurčitú
č. 775/2010
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predĺženie nájomnej zmluvy pre Gabrielu Kovácsovú a druha Ondreja Sárköziho, bytom
Kolárovo, Radnótiho 40/2, od 01.03.2010 do 28.02.2011
2. prenájom nebytových priestorov pre JUDr. Szabó Gabriela, Staničná 17, Kolárovo, na
prevádzkovanie advokátskej kancelárie v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32,
Kolárovo – miestnosť č. 1.14 s celkovou výmerou 19,50 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2
+ režijné náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.03.2010
Započítanie poukázaných nákladov ako kompenzáciu čistého nájomného prostredníctvom
nájomcu za vykonané opravárenské práce max. do výšky 12 mesačného nájomného t.j.
517,92 €.
3. prenájom nebytových priestorov pre K-GLOBAL, spol. s.r.o. so sídlom Pražské nám. 34,
Kolárovo, zastúpenú konateľom spoločnosti Henrietou Kissovou, na kancelárske účely
v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo – miestnosť č. 2.31
s celkovou výmerou 18,63 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady, na dobu
neurčitú s účinnosťou od 01.03.2010
B./ ukladá MsÚ
1. naďalej sa zaoberať s problémom riešenia náhradného bývania pre neplatičov a to:
a.) postupné zakúpenie 5 ks unimobuniek , podľa možnosti finančných prostriedkov
b.) pokračovať v odkúpení pozemkov na osade Dankó Pistu na výstavbu prízemných
nájomných bytov nižšieho štandardu
Zodpovední: Ing. Mészáros I.
Ing Oremová K.
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 734/2010 k navýšeniu počtu členov Rady školy Základnej umeleckej
školy v Kolárove zo dňa 1.2.2010

č. 776/2010
uznesenie
k uzavretiu nájomnej zmluvy o nájme pozemkov medzi Mestom Kolárovo a LYCIUM, n.o.
Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. mesto v zmysle uznesenia MsZ č. 746/2010-A/1 zo dňa 01.02.2010 zverejnilo zámer Mesta
Kolárovo na dlhodobý prenájom pozemkov s parc. č. 28734/346,347,348 a 349 na úradnej
tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo. Na túto výzvu doručil ponuku
záujemca LYCIUM n.o., Jazerná 2918/2, Komárno. Ponúknutá výška nájomného 1,- €/m2
B./ schvaľuje

1./ so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu poslancov
prítomných na zasadnutí mestského zastupiteľstva uzavretie nájomnej zmluvy o nájme
pozemkov na dobu 7 rokov medzi Mestom Kolárovo ako prenajímateľom a nájomcom
LYCIUM, n. o. so sídlom Jazerná 2918/2, Komárno, zast. zakladateľom Alexandrom
Illésom a Jozefom Lehotkaim za účelom vybudovania domova dôchodcov ako prípad
osobitného zreteľa. Predmetom zmlúv sú nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941, reg. „C“:
- pozemok s parc. č. 28734/346 – druh pozemku orná pôda o výmere 4.175 m2
- pozemok s parc. č. 28734/347 – druh pozemku orná pôda o výmere 516 m2
- pozemok s parc. č. 28734/348 – druh pozemku orná pôda o výmere 546 m2
- pozemok s parc. č. 28734/349 – druh pozemku orná pôda o výmere
67 m2
spolu o výmere 5.304 m2.
Výška nájomného je stanovená na 1,- €/m2 ročne, t.j. 5.304,- €/rok, splatnosť
nájomného je stanovená do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy.
č. 777/2010
uznesenie
ku krátkodobému investičnému zámeru Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. realizáciu investičných akcií na základe krátkodobého investičného plánu schváleného
v rámci uznesenia MsZ č. 715/2009 B/1. „Rozpočet mesta na rok 2010 podľa predloženého
materiálu“ nasledovne:
a.) Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ – II. F. Rákócziho,
ul. Palkovicha v Kolárove zhotoviteľom DP Globál Kolárovo v hodnote: 8.151,98 €
b.) Rekonštrukcia sociálnych miestností Zdravotného strediska v Kolárove
„prízemie“ zhotoviteľom DP Globál Kolárovo v hodnote:
5.488,64 €
c.) Rekonštrukcia sociálnych miestností Zdravotného strediska v Kolárove
„I. poschodie“ zhotoviteľom DP Globál Kolárovo v hodnote:
8.728,23 €
d.) Rekonštrukcia sociálnych zariadení /poschodie/ v budove MsÚ
zhotoviteľom GUTTE spol. s.r.o. Kolárovo
3.712,80 €
e) Rekonštrukcia sociálnych miestností Zdravotného strediska v Kolárove
pri ordinácii chirurgia „ženy“ a rehabilitácia na prízemí zhotoviteľom
DP Globál Kolárovo v hodnote:
2.185,24 €
f) Vyhotovenie spevnenej plochy pre autobusovú zastávku na Ul. mierovej
a v lokalite Pačérok zhotoviteľom DP Globál Kolárovo v hodnote:
2.269,33 €

g) Stavebná rekonštrukcia márnice v mestskom cintoríne zhotoviteľom
DP Globál Kolárovo v hodnote:
h) Autobusová zastávka Veľký Ostrov /upresnená cenovou ponukou/
zhotoviteľom Poľnohospodárske družstvo Kolárovo v hodnote

8.951,72 €
8.000,00 €

č. 778/2010
uznesenie
k rozviazaniu zmluvy so ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
o dodávke elektriny pre verejné osvetlenie na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozviazanie zmluvy uzatvorenej so ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
o dodávke elektriny pre verejné osvetlenie na území mesta Kolárovo
B./ ukladá MsÚ
1. uskutočniť verejné obstarávanie na nového dodávateľa elektriny pre verejné
osvetlenie na území mesta Kolárovo
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: do 31. marca 2010

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

