Uznesenie
z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 31.03.2014
č 789/2014
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. 790/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu ZŠ Františka Rákocziho II. s vyučovacím jazykom maďarským–II.Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy Františka Rákocziho II. s vyučovacím jazykom
maďarským–II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo na rok 2014
nasledovne: (údaje v €)
Rozpočet ZŠ
Normatívne prostriedky
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
upravený limit výdavkov v €, kód 111
z toho : vytvorenie rezervy 5% : 18205 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa VZN č.7/2008
Nenormatívne dotácie do výšky príjmov kód 111
-Vzdelávacie poukazy
-Vybavenie detí zo SZP
Rozpočet ŠKD pri ZŠ Rákócziho
Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
Z toho: vytvorenie rezervy: 0%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:
-účelová dotácia na prevádzku ŠKD
-účelová dotácia na odchodné

362 997
1 116
364 113
500
6 158
4 920
31 625
-5 952
25 673
0
5 000
3 000
1 680

č. 791/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským –
Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským –
Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo na rok 2014 nasledovne: (údaje v €)
Rozpočet ZŠ
Normatívne prostriedky
Schválený limit v € kód 111
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
Upravený limit v €, kód 111
z toho : vytvorenie rezervy 5% : 27150 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
100% hodnoty zo skutečných vlastných príjmov
VZN č. 7/2008
Nenormatívne dotácie do výšky príjmov kód 111
Rozpočet ŠKD pri ZŠ Korvína
Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
Z toho: vytvorenie rezervy: 0%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:

480 559
62 444
543 003

538

45 540
-1 764
43 776
0
8 385

č. 792/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
Kolárovo na rok 2014 nasledovne: (údaje v €)
Rozpočet ZŠ:
Normatívne prostriedky
schválený limit výdavkov v € kód 111
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
Upravený limit v €, kód 111 k 31.3.2014
z toho : vytvorenie rezervy 5%: 16588 €

324 296
7 472
331 769

účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
100 % hodnota zo skutočných vl.príjmov
VZN č. 7/2008
Nenormatívne dotácie do výšky príjmov kód 111
odchodné kód 111
asistent učitel kód 111
Rozpočet ŠKD pri ZŠ Komenského
Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
Z toho: vytvorenie rezervy: 0%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:

1 000
1 519
3 120
30 044
38
30 082
0
4 500

č. 793/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16 Kolárovo na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu pre Materskú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo na rok 2014 nasledovne: (údaje v €)
Rozpočet MŠ
Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
199 688
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
1 255
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41): 200 943
z toho: vytvorenie rezervy 2% : 4018 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:
10 100
-účelová dotácia na odchodné
2 651
Rozpočet Školskej jedálne pri MŠ Brnenské nám.
Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
z toho: vytvorenie rezervy: 0%

28 400
-1 280
27 120
0

č. 794/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu pre Materskú školu Lesná 10, Kolárovo na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu pre Materskú školu Lesná 10, Kolárovo na rok 2014 nasledovne:
(údaje v €)

Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
z toho: vytvorenie rezervy 2% : 3677 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:

156 094
27 805
183 899

9 700

č. 795/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu pre Základnú umeleckú školu – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu pre Základnú umeleckú školu – Művészeti Alapiskola,
Kostolné nám. 10, Kolárovo na rok 2014 nasledovne: (údaje v €)
Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
z toho: vytvorenie rezervy: 0%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:

140 302
0
140 302

6 000

č. 796/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu pre Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu pre Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2,
Kolárovo na rok 2014 nasledovne: (údaje v €)
Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
z toho: vytvorenie rezervy 2%: 1843 €
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa VZN č.7/2008, predpoklad:

87 500
4 691
92 191

4 000

č. 797/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu pre školské zariadenia bez právnej subjektivity na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. List primátora mesta, číslo 2014/1487 zo dňa 11.3.2014: Organizačné zabezpečenie plnenia
uznesenia č. 768/2014 B2 zo dňa 26.2.2014
B./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov pre školské zariadenia bez právnej subjektivity
na rok 2014 nasledovne (údaje v €):
a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo:
Schválený limit normatívnych výdavkov (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
z toho: vytvorenie rezervy: 0%

65 442
5 290
70 732
0

b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo:
Schválený limit normatívnych výdavkov, (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
z toho: vytvorenie rezervy: 0%

44 133
4 997
49 130
0

c) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo:
Schválený limit normatívnych výdavkov, ( kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
z toho: vytvorenie rezervy: 0%

62 317
6 092
68 409
0

2. Úpravu rozpočtu limitu výdavkov na rok 2014 na správu škôl a školských zariadení
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo, údaje v €:
Schválený limit normatívnych výdavkov, (kód 41):
27 234
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
-15 143
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41): 12 091
č. 798/2014
uznesenie
k úprave rozpočtu Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo na
rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov na rok 2014 pre školy a školské zariadenia
mimo zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo, pre zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, na účely prevádzkovania
Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo na nasledovné
organizačné zložky a časti (údaje v €):

a) Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom
maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie
15, Kolárovo - Gúta – časť materská škola:
Schválený limit normatívnych výdavkov, (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):
Z toho vytvorenie rezervy 2%: 413 €

20 680
0
20 680

b) Školský klub detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť Cirkevnej spojenej
školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo:
Schválený limit normatívnych výdavkov, (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):

12 915
747
13 662

c) Školská jedáleň, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť Cirkevnej spojenej školy
Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo:
- za deti v materskej škole.
Schválený limit normatívnych výdavkov, (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):

5 484
0
5 484

- za deti základnej školy do 15 rokov veku,
Schválený limit normatívnych výdavkov, (kód 41):
Úprava normatívnych výdavkov 31.03.2014:
Upravený limit normatívnych výdavkov k 31.03.2014 (kód 41):

12 802
1 554
14 356

č.799/2014
uznesenie
k vyhláseniu výberového konania na obsadenie postu riaditeľov:
ZŠ M. Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo, ZŠ J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo
ZUŠ, Kolárovo a MŠ s VJM-ÓVODA, Brnenské nám.16, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu MsÚ o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie škôl:
- Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo,
- Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo,
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo,
- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo.
B./ schvaľuje
1. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Mateja
Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6,
Kolárovo, odo dňa 01.07.2014,

2. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána
Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo, odo dňa 01.07.2014,
3. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, odo dňa
01.07.2014,
4. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umelecká školy
– Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo, odo dňa 01.07.2014.
C./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom oddelenia školstva zverejniť podmienky výberového konania
do 07.04.2014 na webovej stránke Kolárovo, na webovej stránke Okresného úradu
školstva v Nitre a v Gúta TV s.r.o. Kolárovo
č. 800/2014
uznesenie
k Správe o splnení úloh v rámci rozšírenia kapacity MŠ a ŠJ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu mestského úradu o splnení úloh v rámci rozšírenia kapacity materských škôl
a školských jedálni.
2. dodanie projektovej dokumentácie na prestavbu a prístavbu školskej jedálne na adrese
Lesná 2598/8, Kolárovo v zmysle uznesenia MsZ č. 694/2014 B1 a), na rozšírenie malej
triedy v budove ŠJ Lesná 8, Kolárovo a od 1.9.2014. Podľa dokumentácie rozpočet na
rozšírenie malej triedy s VJM v budove ŠJ činí 142587,73 €
3. dodanie projektovej dokumentácie na prestavbu prvého pavilónu na adrese: Lesná 2598/8,
Kolárovo, v zmysle uznesenia MsZ č. 694/2014 B1 b), na vytvorenie novej triedy MŠ
s VJM s prevádzkou od 1.9.2015. Podľa dokumentácie rozpočet na vytvorenie novej triedy
činí 182450,06 €
B./ schvaľuje
1. vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo,
pre 630 stravníkov priamo stravujúcich sa v priestoroch ŠJ, s možnosťou rozšírenia
kapacity ŠJ na 1000 stravníkov vrátane rozpočtu celkovej investície
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 629/2013 zo dňa 23.9.2013
D./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom oddelenia výstavby a ŽP a odd. školstva, zabezpečiť verejné obstarávanie
na nasledovné investičné akcie v oblasti školstva:
1. ZŠ F.Rákócziho II, Kolárovo – výmena okien
30.000,-€
2. ŠJ Ul. školská a ŠJ Ul. Rábska – 2 kuchynské stroje
(parný kotol a elektrická panvica v cene s DPH a s montážou)
12.000,-€
3. MŠ Brnenské nám. 16, Kolárovo – výmena okien /žltý pavilón/
6.000,-€
4. MŠ Brnenské nám. 16, elokovaná trieda pracovisko MŠ Lesná 8,
Kolárovo – výmena okien, zateplenie
20.000,-€
5. ŠJ Ul. Rábska – výmena okien
10.000,-€

č. 801/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o zápise detí do materských škôl na školský rok 2014/2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o zápise detí do materských škôl na školský rok 2014/2015
č. 802/2014
uznesenie
k Výsledkom volieb prezidenta SR konaných dňa 15.03.2014 a 29.03.2014
/výsledky za mesto Kolárovo/
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Výsledky I. kola volieb prezidenta SR konaných dňa 15.03.2014 /výsledky za mesto
Kolárovo/:
účasť voličov:
27,04%
Získané % hlasov jednotlivých kandidátov:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Priezvisko a meno
Bárdos Gyula
Behýl Jozef, Mgr.
Čarnogurský Ján, JUDr.
Fico Robert, doc. JUDr.CSc.
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc.,FICS
Hrušovský Pavol, JUDr.
Jurišta Ján, PhDr.
Kiska Andrej, Ing.
Kňažko Milan
Martinčko Stanislav
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.
Mezenská Helena, Mgr.
Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD.
Šimko Jozef, JUDr.

% hlasov
56,61
0,25
0,13
6,63
0,63
3,02
0,17
21,57
4,36
0,08
0,21
1,17
5,12
0,04

2. Výsledky II. kola volieb prezidenta SR konaných dňa 29.03.2014
/výsledky za mesto Kolárovo/:
účasť voličov:
36,27%
Získané % hlasov jednotlivých kandidátov:
P.č.
1.
2.

Priezvisko a meno
Fico Robert, doc. JUDr. CSc.
Kiska Andrej, Ing.

% hlasov
10,03
89,97

č.803/2014
uznesenie
k organizačnému zabezpečeniu volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 24.05.2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu MsÚ o zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa
24.05.2014
B./ schvaľuje
1. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu
konaných dňa 24.05.2014
2. Volebné okrsky a volebné miestnosti v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu
konaných dňa 24.05.2014 nasledovne:
Okrsok
Volebná miestnosť
Ulice
číslo
1
Čárda na Veľkom Ostrove
Veľký Ostrov
2
Spol.miestnosť PD
Pačérok, Veľká Gúta
Veľká Gúta
3
Reštaurácia Zlatý Klas
Bratislavská, Částa 1-55, Horný rad,
Horná, Jánošíkova, Jes.nábrežie, Jókaiho,
Krátka, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Malinová,
Malodunajská, Poľovnícka, Rad Puruk,
Sládkovičova, Agátová
4
Klub dôchodcov Ul.dlhá 29
Kostolné nám., Mlynská, Vrbová, Studená
strana, Práce, Hlboká, Hlavná,
Harcsová, Poľná, Dlhá
5
Centrum voľného času
Štúrova, Víťazstva, Remeselnícka, Pražské
Mostová ul. 2
nám., Petőfiho rad, Partizánska, Obrancov
mieru, Mostová
6
Mestské kultúrne stredisko
Staničná, Budovateľská, Částa 56-90,
Kostolné nám.4
I.Madácha, Kossúthova, Kráľka,
Os.Reviczkého, Priem.areál, Rábska
Športová, Železničný rad, Sv.Anny,
Trávnická, V.Palkovicha, Slovenská,
7
Mestský úrad, Kostolné
Bočná, Brnenské nám., Nová, Školská, Tržná,
nám. 1
obyvatelia bez adresy
8
Špeciálna ZŠ Lesná ul. 9
Krajná, Sláviková, Rybárska, Ružová,
Podhájska, Okt.námestie, Mierová, Lesná,
Jazerná, Gy.Klapku, A.Bernoláka,
M.R.Štefánika,
9
ZŠ s VJM F.Rákócziho II.
Orechová, Kollárova, Záhradnícka, Slobody,
na ul. Palkovicha 3
Šafárikova, Radnótiho, Kvetná,
Komárňanská, Česká, Dolná,
L.Novomeského, Krížna,
10
Miestnosť bývalej predajne na Os. Jilemníckeho, Trnavská, Topoľová,
Dankó Pistu
Švermova, Slnková, Rovná, Roľnícka,
Považská, Osada Dankó P., Mládežnícka,
Hviezdoslavova, Dunajská, Banícka,
Východná, Novozámocká

č.804/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 4/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov pri voľbách do Európskeho parlamentu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie , že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 4/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov pri voľbách do Európskeho parlamentu bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom
zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 13.03.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 4/2014 o vymedzení
miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do Európskeho parlamentu neboli
podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 4/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov pri voľbách do Európskeho parlamentu
č. 805/2014
uznesenie
k Správe o prehodnotení ceny všetkých energií, ako aj mzdové náklady v závislosti od počtu
zamestnancov v mestom zriadených organizáciách
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu škôl a školských zariadení o prehodnotení ceny všetkých energií, ako
aj mzdových nákladov v závislosti od počtu zamestnancov v mestom zriadených
organizáciách
2. Správu o prehodnotení ceny všetkých energií, ako aj mzdové náklady v závislosti od počtu
zamestnancov v mestom zriadených organizáciách a na mestskom úrade
B./ žiada primátora mesta
1. predložiť návrh odporúčaní na dosiahnutie min. 10% -nej úspory energetických výdavkov
mimo verejného osvetlenia a 5%-nej úspory mzdových nákladov, vrátane odvodov v r. 2015
2. prehodnotiť príjem z prenájmu za užívanie budov pre účely športových klubov
Termín: jún 2014
č. 806/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za r. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za rok 2013

č. 807/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Denného centra – klub dôchodcov Kolárovo za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Denného centra – klub dôchodcov Kolárovo za rok 2013
č. 808/2014
uznesenie
k Vyhodnoteniu odpadového hospodárstva za rok 2013, vr. využitia získaných finančných
prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu
komunálneho odpadu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnoteniu odpadového hospodárstva za rok 2013, vr. využitia získaných finančných
prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu komunálneho
odpadu
B./ žiada primátora mesta
1. predložiť návrh koncepcie na eliminovanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami
odpadového hospodárstva (zvýšením príjmu za poplatok zberu a odvozu KO a znížením
výdavkov odpadového hospodárstva) na r. 2015
Termín: jún 2014
2. prostredníctvom finančného oddelenia rozšíriť možnosti vymáhania poplatku za odvoz KO
nasledovne:
a.) rozšíriť vymáhanie poplatku formou exekúcie s predajom hnuteľných a nehnuteľných
vecí, alebo zaťažením nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka formou záložného práva
b.) podľa § 52 ods. 2 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní zverejniť menný zoznam
daňových dlžníkov
č.809/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení odvedených prác v rámci verejnoprospešných činností
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vyhodnotení odvedených prác v rámci verejnoprospešných činností
za rok 2013
č. 810/2014
uznesenie
k určeniu počtu poslancov MsZ na volebné obdobie 2014-2018 podľa § 11 ods. 3
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podľa § 11 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, počet poslancov Mestského
zastupiteľstva v Kolárove na volebné obdobie 2014-2018 v počte 17

č. 811/2014
uznesenie
k platovým podmienkam primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podľa § 4 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátov miest plat primátora mesta Kolárovo s účinnosťou od 1.1.2014
nasledovne:
824,- x 2,53 = 2.084,72 €
Plat podľa § 4 ods. 1 zákona:
Zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 zákona:
2.084,72 x 25% = 521,18 €
Spolu:
2.605,90 €
Plat primátora zaokrúhlene na euro nahor:
2.606,00 €
2. plat zástupkyne primátora účinnosťou od 1.1.2014 nasledovne:
2.606,-€ x 62% =
1.615,72 €
zaokrúhlene na € nahor:
1.616,00 €
č.812/2014
uznesenie
výsledkom výberového konania na post riaditeľa ZPS a DS Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov
a denný stacionár – rozpočtová organizácia mesta Kolárovo konaného dňa 18.3.2014
formou pohovoru nasledovne:
Poradie

Titul, Meno a priezvisko

1.

Mgr. Juraj Murányi

Bydlisko

Počet
získaných bodov
Školská 5/30,946 03 Kolárovo
175
maximálny počet bodov

2.

Ing. Štefan Kucsera

Mlynská 28,946 03 Kolárovo

162

3.

Ing. Mgr. Zoltán Hervay

Kvetná 37, 947 01 Hurbanovo

152

4.

Mgr. Zuzana Marosiová

Vrbová 1, 946 03 Kolárovo

148

5.

PaedDr. Bc. László Kulich

Pražské nám. 17, 946 03 Kolárovo 140

2. že v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme poradie
úspešnosti uchádzačov na výberovom konaní pri obsadení funkcie riaditeľa Zariadenia pre
seniorov a denný stacionár – rozpočtová organizácia mesta Kolárovo je záväzné
3.že mandát poslanca p. Mgr. Juraja Murányiho, bytom Školská 5/30, 946 03 Kolárovo,
podľa § 25 ods. 1 písm. h.) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zaniká z dôvodu
nezlučiteľnosti funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a denný stacionár – rozpočtová
organizácia mesta Kolárovo (§11 ods. 2 písm. c.) zákona č. 369/1990 Zb.) dňom
31.5.2014

B./ vymenuje
1. na návrh primátora mesta Kolárovo podľa § 11 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení s účinnosťou od 1.6.2014 víťaza výberového konania Mgr. Juraja Murányiho,
bytom Školská 5/30, 946 03 Kolárovo, za riaditeľa Zariadenia pre seniorov a denný
stacionár – rozpočtová organizácia mesta Kolárovo
č. 813/2014
uznesenie
k stave pripravenosti investičnej akcie „Prepojenie vodovodu na Jesenské nábrežie“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výsledok prieskumu trhu a predpokladanú cenu materiálu t.j. 3.807,72 € vr. DPH
na základe prieskumu trhu
B./ schvaľuje
1. realizáciu investičnej akcie „Prepojenie vodovodu na Jesenské nábrežie“ z čerpania
úverových zdrojov
č. 814/2014
uznesenie
k Protestom prokurátora č. Pd 7/2014/4401-7, Pd 8/2014/4401-7, Pd 14/2014/4401-6
a Pd 13/2014/4401-7
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Protest prokurátora č. Pd 7/2014/4401-7 podľa § 22 ods. 1 písm. a/-bod 2, zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov zo dňa 7.3.2014 k VZN mesta
Kolárovo č. 3/2004 o ochrane utajovaných skutočností v podmienkach mesta Kolárovo
2. Protest prokurátora č. Pd 8/2014/4401-7 podľa § 22 ods. 1 písm. a/-bod 2, zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov zo dňa 10.3.2014 k VZN mesta
Kolárovo č. 11/2013 o zriadení mestskej polície
3. Protest prokurátora č. Pd 14/2014/4401-6 podľa § 22 ods. 1 písm. a/-bod 2, zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov zo dňa 12.3.2014 k VZN mesta
Kolárovo č. 3/2003 o finančnom riadení a finančnej kontrole
4. Protest prokurátora č. Pd 13/2014/4401-7 podľa § 22 ods. 1 písm. a/-bod 2, zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov zo dňa 13.3.2014 k VZN mesta
Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo
a vodenia psov na verejných priestranstvách
B./ ruší
1. VZN mesta Kolárovo č. 3/2004 o ochrane utajovaných skutočností v podmienkach mesta
Kolárovo zo dňa 31.05.2004
2. VZN mesta Kolárovo č. 11/2013 o zriadení mestskej polície zo dňa 04.11.2013
3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2003 o finančnom riadení a finančnej kontrole zo dňa
12.05.2003
4. VZN mesta Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách zo dňa 29.04.2013

C./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom mestského úradu vypracovať VZN mesta Kolárovo o zriadení mestskej
polície
2. prostredníctvom mestského úradu vypracovať VZN mesta Kolárovo o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných
priestranstvách
3. prostredníctvom mestského úradu prekontrolovať zákonnosť všetkých platných VZN mesta
Kolárovo
č. 815/2014
uznesenie
k žiadosti o vydanie súhlasu na zaobstaranie zmeny Územného plánu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. obstaranie zmeny a doplnku č. 5 Územného plánu mesta Kolárovo – zmenu schválených
regulatívov pre FPZ č. 9, na základe žiadosti Ildikó Pollák, Vrbová 3122/38, Kolárovo –
výstavba tradičnej čárdy s poskytovaním služieb spojených s ubytovaním, s podmienkou,
že všetky náklady súvisiace s obstaraním zmeny územného plánu uhradí žiadateľka
B./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom odd. výstavby a ŽP zabezpečiť vypracovanie Návrhu zmeny č. 5
Územného plánu mesta Kolárovo, jeho prerokovanie a schválenie v zmysle ustanovení
stavebného zákona
č. 816/2014
uznesenie
k žiadosti p. Bertók Štefana a Zuzany Forróovej, bytom Kolárovo, Rovná 1517/10
a Eriky Vargovej, bytom Kolárovo, Rovná 2188/8 o odpredaj časti parcely s parc.č. 2341/49
o výmere 31 a 5 m2 na základe platnej cenovej mapy mesta – dodatočná legalizácia
užívacieho vzťahu za 5,-€/m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. sú súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a) ods. 8b) – pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
s využitím tvorí neoddeliteľný celok so tavbou – predaj časti pozemku parcely reg. „C“
s parcelným číslom 2341/49 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 na základe geometrického plánu č. 35049251-19/2014 zo
dňa 05.03.2014 vyhotoveného Fülöp Zoltánom – súkromným geodetom, Vnútorná okružná
176/11, Komárno, overeného na Okresnom úrade Komárno – odbor katastrálny dňom
20.03.2014 pod číslom 213/14 diel č. 2 a diel č. 3 spolu o výmere 31 m2 za cenu 5,-€
v zmysle platnej cenovej mapy mesta (dodatočná legalizácia užívacieho vzťahu) pre:
- Bertók Štefana, rod. Bertók, nar. 28.014.1974 a Forróovú Zuzanu, rod. Baráthová, nar.
15.02.1972, obaja bytom Kolárovo, Rovná 1517/10 v podiele ½ - ½
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
2. sú súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a) ods. 8b) – pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predaj časti pozemku parcely reg. „C“

s parcelným číslom 2341/49 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 na základe geometrického plánu č. 35049251-19/2014
zo dňa 05.03.2014 vyhotoveného Zoltánom Fülöpom - súkromným geodetom, Vnútorná
okružná 176/11, Komárno, overeného na Okresnom úrade Komárno – odbor katastrálny dňom
20.3.2014 pod číslom 213/14 diel č. 1 – novovytvorená parcela s č. 2341/62 o výmere 5 m2 za
cenu 5,-€/m2 v zmysle platnej cenovej mapy mesta (dodatočná legalizácia užívacieho vzťahu)
pre:
- Eriku Vargovú, rod. Horváthová, nar. 18.07.1965, bytom Kolárovo, Rovná 2188/8
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúca.
č. 817/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi v nájomných bytoch mesta
Kolárovo na Ul. partizánskej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi - Evou Gőghovou a druhom
Angyal Tomášom, bytom Kolárovo, Partizánska 7A/8, na obdobie od 01.04.2014 do
31.03.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu
a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi - Bartaloš Vojtechom a manž.
Alžbetou, bytom Kolárovo, Partizánska 7/15, na obdobie od 01.04.2014 do 31.03.2015 v
zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 2 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
č. 818/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi v nájomných bytoch mesta
Kolárovo na osade Dankó Pistu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi - Sztojka Zsoltom a Magdalénou
Sztojkovou, bytom Kolárovo, Osada Danko Pistu 71/1, od 01.04.2014 do 31.03.2015 , v
zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa –
trvanie nájomného pomeru. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi - Sztojka Imrichom a Ivetou
Sztojkovou, bytom Kolárovo, Osada Danko Pistu 71/7, od 01.04.2014 do 31.03.2015 , v
zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa –
trvanie nájomného pomeru. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.

č. 819/2014
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu
so Szi Zoltánom a manž. Alžbetou, bytom Kolárovo, Obrancov mieru 3038/5, na 3izbový nájomný byt na Kostolné nám. 7A/1, od 01.05.2014 do 30.04.2015 v prípade
zaplatenia zábezpeky podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9
mesačných splátok nájomného.
2. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu
s Berky Romanom, bytom Kolárovo, Osada Danko Pistu 71/11, na 1- izbový nájomný byt
na Radnótiho 40/5, od 01.04.2014 do 31.03.2015
č. 820/2014
uznesenie
k žiadosti SUNREALITY s.r.o., Jókaiho 36, Komárno o osobitné užívanie /prenájom/
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na priamy prenájom verejného priestranstva v k.ú.
Kolárovo, na Ul. Rábskej, časť pozemku p.č. 1194 (zeleň), za účelom umiestnenia 1 ks inf.
tabule v rozlohe 6 m2. Na zverejnený zámer podala žiadosť: SUNREALITY s.r.o., so
sídlom: Jókaiho 36, 945 01 Komárno
B./schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní, prenájme verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo
na ulici Rábskej, časť pozemku p.č. 1194/1, so žiadateľom SUNREALITY s.r.o., so
sídlom: Jókaiho 36, 945 01 Komárno, za účelom umiestnenia 1 ks informačnej tabule
v rozlohe 1,5 m2, za cenu 0,15 €/m2/deň (m2=plocha tabule), na dobu neurčitú
s jednomesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení
zmluvy na webovom sídle mesta. Miesto a podmienky umiestnenia informačnej tabuli sú
určené na základe stanoviska komisie výstavby a ÚP.
č. 821/2014
uznesenie
k žiadosti SUNREALITY s.r.o., Jókaiho 36, Komárno o prenájom informačnej tabule
nachádzajúcej sa na verejnom priestranstve v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o prenájme 1 ks informačnej tabule – rozloha 1,5 m2 vo vlastníctve
mesta, nachádzajúcej sa na verejnom priestranstve v k.ú. Kolárovo, na Kostolnom námestí
pred obchodnou jednotkou COOP Jednota na pozemku parc.č. 1565/40, so žiadateľom
SUNREALITY, s.r.o., sídlo: Jókaiho 36, 945 01 Komárno, za cenu 0,15 €/m2/deň
(m2=plocha tabule) na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou
od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta

č. 822/2014
uznesenie
k žiadosti VILLAGUTTA, s.r.o. Agátová 563/32, Kolárovo o prenájom nebytového priestoru
garáže na Kostolnom nám. 32, 946 03 Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytového priestoru – garáže pre VILLAGUTTA, s.r.o., Agátová 563/32,
946 03 Kolárovo, IČO: 47 438 037, zast. konateľom Kovács Adriánom, ktorá sa nachádza
na parcele č. 857/6 na Kostolnom námestí 32, Kolárovo, s celkovou výmerou 15,6 m2
formou priameho prenájmu za ročné nájomné 19,92 €/m2 na dobu neurčitú s účinnosťou
od 1.04.2014, – za účelom parkovania motorového vozidla
č. 823/2014
uznesenie
k žiadosti p. Varga Štefana, Ul. lesná 1936/21, Kolárovo o prenájom nebytového priestoru na
Ul. novozámocká č. 13
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na parc.č. 2536/68, Ul. novozámocká
13, Kolárovo vo výmere 235,80 m2 na skladové účely formou priameho prenájmu za ročné
nájomné 1,-€/m2 pre p. Štefana Vargu, bytom Ul. lesná 1936/21, 946 03 Kolárovo na dobu
neurčitú s účinnosťou od 1.5.2014
č. 824/2014
uznesenie
k reorganizácii štruktúry škôl a školských zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada
1. primátora mesta, aby zodpovedné osoby uvedené v liste primátora mesta zo dňa 11.3.2014
k Organizačnému zabezpečeniu plnenia uznesenia MsZ č. 768/2014 B./2. zo dňa
26.02.2014 (hlavne vedúci školského úradu) pripravili materiál s alternatívnymi návrhmi
štrukturálnych zmien v rámci jednotlivých škôl a školských zariadení v spolupráci
s riaditeľmi školských zariadení s využitím už zozbieraných informácií tak, aby rok 2015
z pohľadu zostavenia rozpočtu nebol v ohrození, t.j. aby rozpočty v maximálnej možnej
miere korešpondovali so štátnymi normatívami
Termín: májové zasadnutie MsZ r. 2014
2. hlavnú kontrolórku mesta predložiť stanovisko k vypracovanému materiálu
Termín: májové zasadnutie MsZ r. 2014

č. 825/2014
uznesenie
k zmene Územného plánu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada
1. primátora mesta začať s rokovaním ohľadne aktualizácie Územného plánu mesta Kolárovo
Termín: májové zasadnutie MsZ r. 2014

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

