Uznesenie
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 19.12.2012
č. 491/2012
uznesenie
k Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine MŠ Lesná 10 Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine MŠ Lesná 10 Kolárovo
č. 492/2012
uznesenie
k návrhu prevádzky školského autobusu na trase Kolárovo - Pačérok a späť a
Kolárovo - Kráľka a späť od 8.1.2013 do 28.2.2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh prevádzkovania školského autobusu na trase Kolárovo - Pačérok a späť a Kolárovo –
Kráľka a späť od 8.1.2013 do 31.3.2013
B./ schvaľuje
1. Predpokladané náklady na prevádzkovanie školského autobusu od 8.1.2013 do 28.2.2013
cca 1.700,-€ zabezpečiť z rozpočtu mesta z rezervovaných prostriedkov na správu
a rekonštrukčné práce škôl a školských zariadení
2. dočasné ukončenie prevádzkovania školského autobusu na trasách Kolárovo – Pačérok
a späť a Kolárovo – Kráľka a späť ku dňu 28.2.2013 z dôvodu nedostatku finančných
zdrojov
C./ ukladá
1. Spoločnému školskému úradu do konca decembra r. 2012 zabezpečiť a vyhodnotiť verejné
obstarávanie na prevádzkovanie školského autobusu na trase Kolárovo – Pačérok a späť
a Kolárovo – Kráľka a späť od 8.1.2013 do 28.2.2013

č. 493/2013
uznesenie
k rozdeleniu poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 17/2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozdelenie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 17/2012 v celkovej
výške 63.000,-€ takto:
a.) pre oblasť kultúry:
4.000,-€
b.) pre oblasť športu:
59.000,-€

č. 494/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o žiadosti o finančné zdroje pre predfinancovanie projektu v rámci
výzvy: Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013,
v prihraničnom regióne pons danubii
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť spoločnosti pons danubii Komárno o predfinancovanie projektov HUSK
B./ schvaľuje
1. predfinancovanie projektu Crossing bordes by Information in the Pons Danubii Border
Region vo výške 9.202,-€ s tým, že poskytnuté peňažné prostriedky budú vrátené v roku
2014
C./ stiahlo z rokovania
1. žiadosť spoločnosti pons danubii o predfinancovanie projektu Workmarket
2. žiadosť o predfinancovanie projektu Cyklotrasa Komárno – Komárno – Kolárovo
D./ žiada primátora mesta
1. o predloženie kompletného materiálu (v tom hlavne podmienky financovania projektu
Cyklotrasa Komárno – Komárno – Kolárovo) po prešetrení resp. odsúhlasení všetkých
okolností financovania a vysporiadania majetkových podielov v spolupráci s riaditeľom
spoločnosti pons danubii
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
č. 495/2012
uznesenie
k návrhu rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015 vrátane programového rozpočtu a finančných
vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým
a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013, k návrhu
viacročného rozpočtu mesta na roky 2013-2015
B./ schvaľuje
1. Rozpočet mesta na rok 2013 podľa predloženého návrhu
2. Zabezpečenie realizácie kapitálových výdavkov v súlade s aktuálnym stavom kapitálových
príjmov
C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2013 so zahrnutím ročnej
výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: riaditelia organizácií
Termín: februárové zasadnutie MsZ

2. predsedovi komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
predložiť rozdelenie dotácie na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: predsedovia dotknutých
komisií
Termín: februárové zasadnutie MsZ
3. vedúcej oddelenia školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení spracovať
vlastné rozpočty na rok 2013 pri dodržaní limitov stanovených KŠÚ resp. v súlade
s normatívami stanovenými v súlade s úpravou nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov
Zodpovední: ved. odd. školstva,
riaditelia škôl a školských zariadení
Termín: februárové zasadnutie MsZ
4. riaditeľovi ZPS a DS spracovať vlastný rozpočet na rok 2013 v súlade s limitným listom
MFSR
Termín: februárové zasadnutie MsZ
5. predsedovi komisie športu a výchovy mládeže predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej
na mestom organizované športové podujatia v r. 2013
Termín: februárové zasadnutie MsZ

č.496/2012
uznesenie
k správe o činnosti odborných komisií pri MsZ za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správy o činnosti odborných komisií pri MsZ za rok 2012
- finančná a majetku mesta
- podnikateľská, poľnohospodárstva a RR
- sociálna, zdravotná a bytová
- výstavby a územného plánovania
- povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia
- kultúry a kultúrneho dedičstva
- školstva, výchovy a vzdelávania
- športu a výchovy mládeže
- ochrany verejného poriadku
B./ odvoláva
1. p. Šáli Mariana z funkcie členstva v komisii povodňovej ochrany a OŽP, z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti
č. 497/2012
uznesenie
k žiadosti o osobitné užívanie verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, na
Kostolnom námestí, časť pozemku parc. č. 838/1, za účelom umiestnenia 1 ks
informačného zariadenia v rozlohe 1 m2.
Na zverejnený zámer podal žiadosť: Július Őszi, bytom: Komárno, Odborárov č. 3560/15

B./ schvaľuje
1. so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní, prenájme
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, v zelenom pásme vedľa c. II/573 na Kostolnom
námestí, časť pozemku parc.č. 838/1 pri dodržaní pokynov a podmienok Regionálnej
správy a údržby ciest Komárno a Okresného riaditeľstva policajného zboru v Komárne, za
účelom umiestnenia 1 ks informačného zariadenia, v rozlohe 1250x80 mm, za cenu 0,15
€/m2/deň, na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou, účinnosťou od
nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy o osobitnom užívaní verejného priestranstva na
webovom sídle mesta.
č. 498/2012
uznesenie
k žiadosti o prenájom dvojgaráže na Ul. Novozámockej parc.č. 2536/72 súp.č. 3603
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre p. Molnár Tibora, Podhajská 2556/53, Kolárovo, za
účelom opravy motorových vozidiel – dvojgaráž a prevádzkovú miestnosť so súp.č. 3603,
ktoré sa nachádzajú na parc.č. 2536/72 s celkovou výmerou 100,32 m2 na Ul.
Novozámockej 13 v Kolárove, za ročné nájomné 7,-€/m2 na dobu neurčitú s platnosťou od
01.01.2013 so súhlasom 17 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

