Uznesenie
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 15.10.2007
č. 170/2007
uznesenie
k Návrhu spôsobu vysporiadania zadĺženosti a organizačného usporiadania príspevkovej organizácie DP Globál
ku dňu 31.12.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Analýzu nezávislého audítora Ing. J. Szekeresa ohľadne právneho stavu existencie
a hospodárenia príspevkovej organizácie, finančnej samostatnosti, bilančnej rovnováhy,
možnej transformácie, rozdelenia, prípadne premeny príspevkovej organizácie na inú
právnickú osobu
2. Stanovisko HKM k vysporiadaniu zadĺženosti a organizačného usporiadania príspevkovej
organizácie DP Globál Kolárovo
B./ schvaľuje
1. ponechanie súčasnej právnej formy a organizačného usporiadania príspevkovej organizácie
DP Globál Kolárovo
2. poskytnutie finančnej dotácie pre príspevkovú organizáciu DP Globál od Mesta Kolárovo
do 31.12.2007 vo výške 500 tis. Sk na oživenie činnosti a na odstránenie zhoršenej
finančnej samostatnosti
C./ ukladá
1. riaditeľovi DP Globál Kolárovo
- stanoviť prísne podmienky fungovania DP Globál, t.j. účtovne a finančne vyčísliť vzťah
hlavnej a vedľajšej činnosti hlavne v rámci spoločných režijných nákladov
- prehodnotiť nájomné vzťahy, fakturáciu služieb medzi strediskami
- vypracovať návrh na efektívne využitie budov a ostatného majetku a prehodnotiť počet
zamestnancov
- vyčísliť hodnotu nevymožitelných pohľadávok
- prehodnotiť výšku poskytnutého príspevku na údržbu verejnej zelene, na čistenie
verejného priestranstva a odvoz TKO v súvislosti so skutočne vzniknutými nákladmi na
týchto strediskách
Zodpovedný: Ing. Kucsera Š.
Termín: november 2007
2. MsÚ zosúladiť prenájom nebytových priestorov a stavieb pre fyzické a právnické osoby
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: november 2007
č. 171/2007
uznesenie
k krátkodobému investičnému zámeru Mesta Kolárovo na r. 2007 – upresnenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah „upresneného – krátkodobého investičného zámeru Mesta Kolárovo pre r. 2007“
v zmysle schválených uznesení MsZ ku dňu 24.9.2007 v nasledovnom rozsahu:
a.) z peňažných prostriedkov predchádzajúcich rokov
a z rozpustenia rezervy kapitálového rozpočtu
v objeme 11.207 tis. Sk
b.) z rozpočtu mesta – pol.č.:04.4.3., na vyhotov. projekt.
dokumentácií
v objeme 1.350 tis. Sk___
S p o l u v čiastke:
12.557 tis. Sk
B./ schvaľuje
1. k dnešnému dňu nezapočaté investičné aktivity v zmysle bodu a./ - 3 d), 3f), 3i), 4c) a 4d)
vypustiť z „Upresneného krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo na r. 2007“
vo finančnom objeme 1.350 tis. Sk,

2. namiesto nerealizovaných aktivít zaradiť:
a.) objem skutočne vynaložených peňažných prostriedkov v roku 2007
na vypracovanie projektových dokumentácií rozpísaných v upresnenom
krátkodobom investičnom zámere Mesta Kolárovo (strana č. 4
predloženého materiálu)
246 tis. Sk
b.) vyasfaltovanie cyklistickej trasy „od rodinného domu Ul. Orechová č. 84
až po parkovisko mestského cintorína“ cca v čiastke
1.104 tis. Sk
Spolu:
1.350 tis. Sk
3. prerozdelenie finančnej čiastky 200 tis. Sk v rámci aktivít A./-3.1) nasledovne:
- úpravu miestnej komunikácie na osade Dankó Pistu v lokalite
parc.č. 2710/87
150 tis. Sk
- oprava strechy Mestského zdravotného strediska Kolárovo
50 tis. Sk
4. prerozdelenie finančnej čiastky 400 tis. Sk pod pol.č.: 04.4.3 -716 – výstavba,
v rámci kapitálového rozpočtu mesta – uvedenej v bode B./ -a.) nasledovne:
- na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcie miestnej komunikácie ulíc
Remeselnícka a Štúrová
350 tis. Sk
- na projektovú dokumentáciu „Vybudovanie parkovísk vr. verejnej zelene“
v lokalite 21 b.j. – nájomné byty na Kostolnom námestí
50 tis. Sk
5.obsah „Návrhu Zmluvy o združení“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom
Kolárovo „vo veci vypracovania projektovej dokumentácie“ – dokumentácie na ponuku
(DUR, DP, DRS-DP) a autorský dozor – na tri okružné križovatky štátnej cesty II/573
v meste Kolárovo, vypracovanej inžiniersko-projekčnou kanceláriou STANIO s.r.o.
Komenského č. 7 – 949 01 Nitra – za cenu 249.305 + 336.175 = spolu v objeme
585.480,-Sk
6. vybudovanie parkoviska a garáže pre záchranné vozidlá spoločnosti ZAMED s.r.o. na
parc.č. 1609/3 (verejná zeleň) Kostolné nám. Kolárovo, vedenej Správou katastra
v Komárne na LV č. 4941 pre katastrálne územie Kolárovo vedľa výdajne šatstva. Uvedené
parkovisko bude vybudované na vlastné náklady nájomcu ZAMED s.r.o. so započítaním
dvojmesačnej splátky nájomného zo strany prenajímateľa (t.j. 7.298 x 2 = 14.596,-Sk)
v zmysle nájomnej zmluvy č. 06/2006 zo dňa 23.6.2006
C./ ukladá
1. Mestskému úradu – odd. výstavby a RR, vyvinúť maximálne úsilie v záujme realizácie –
vyhotovenia asfaltového koberca na predmetnej cyklistickej trase do 30.10.2007
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: podľa textu

č. 172/2007
uznesenie
k návrhu na zaobstaranie osobného motorového vozidla na služobné účely MsÚ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj služobného automobilu RENAULT MEGANE SCENIC ŠPZ KN-353 BE,
r. výroby: 2003, typ K4MA7-R/AT, zostatková hodnota: 0 Sk
2. nákup služobného automobilu CITROEN C5 1.6H di pack s výkonom motora: 1,6 H di –
16V (110 k/4000 ot./min.) s OC podľa predloženej cenovej ponuky 703.850,-Sk vrátane
DPH, formou leasingových splátok rozpísaných na obdobie 4 rokov s mesačnými splátkami
13.787,-Sk vrátane havarijného poistenia s vopred zaplatenou čiastkou 246.348,-Sk, (v tom
započítaná predajná cena ojazdeného služobného automobilu Reanault Megane Scenic)

č. 173/2007
uznesenie
k vyhláseniu verejnej ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta
v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie

1. vyhodnotenie verejnej ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta,
konanej dňa 8.10.2007
B./ schvaľuje
1. vypovedať nájomnú zmluvu o prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta na parc.č. 14800/8
vo výmere 3 ha a parc.č. 28455/624 vo výmere 2 ha s právnickou osobou FOREST- Ing.
Koczkás Peter, Budovateľská č. 18, Kolárovo dňom 30.09.2007
2. vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta dňom
18.10.2007 a vyhodnotenie verejnej ponuky dňa 29.10.2007 o 12.00 hod.
a.) v lokalite „Derok-Veľký Ostrov“ na parc.č. 14800/8 vo výmere 3 ha na dobu 5 rokov
s vyvolávacou cenou 1,23% /2.987,-Sk/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
b.) v lokalite „vedľa cigánskeho jarku“ na parc.č. 28455/624 vo výmere 2 ha na dobu 5
rokov s vyvolávacou cenou 1,23% /2.987,-Sk/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
C./ ukladá
1. MsÚ zriadiť komisiu na vyhodnotenie verejnej ponuky za prenájom poľnohospodárskej
pôdy v majetku mesta v zložení: Árgyusi Imrich, Ing. Némethová Iveta, Ing. Kurti Andrej,
Nagy Alexander, Szabó Anna

2. MsÚ požiadať účastníkov verejnej ponuky písomné potvrdenie, že voči mestu nemajú
žiadne záväzky ku dňu konania verejnej ponuky
č. 174/2007
uznesenie
k návrhu na udelenie ceny mesta pri príležitosti „40. výročia Kolárovo – mesto“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. udelenie ceny Mesta Kolárovo podľa Štatútu Mesta Kolárovo
- pre p. Dr. Juhász Árpáda, za jeho významné výsledky v pedagogickej a publicistickej
činnosti
- pre p. Jány Jána, za hospodársky rozvoj mesta Kolárovo počas jeho vedenia v období
od 1964 do 1971
2. výnimku v Štatúte Mesta Kolárovo vo veci udelenia ceny Mesta Kolárovo:
„článok 3 príloha II. – cena Mesta Kolárovo bude udelená dňa 19.10.2007 na slávnostnom
zasadnutí MsZ pri príležitosti 40. výročia Mesta Kolárovo“
č. 175/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie charitatívno-športového podujatia „Na kolesách proti rakovine“ V. kampaň –
zo dňa 21.09.2007
2. celková vyzbieraná čiastka predstavuje 26. tis. Sk, ktorá bola poukázaná na zbierkový účet
Slovenského Paralympijského výboru dňa 8.10.2007
B./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Szabó Jána, bytom Kolárovo, Dolná 126,
v administratívnej budove na Kostolnom nám. č. 32 Kolárovo, miestnosť č. 2.42 s celkovou
rozlohou 25,53 m2, za ročné nájomné 800,-sk/m2 + režijné náklady na kancelárske
a podnikateľské účely na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.11.2007

Árpád Horváth
primátor mesta

