Uznesenia
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 04.05.2020

č. 318/2020
uznesenie
k Informatívnej správe škôl a školských zariadení o priebehu vyučovania od vyhlásenia krízovej
situácie z dôvodu pandémie COVID-19
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívne správy škôl a školských zariadení v kompetencii mesta o priebehu vyučovania od
vyhlásenia krízovej situácie (od 16.3.2020) z dôvodu pandémie COVID-19, finančný dopad
zníženia vlastných príjmov, prijatých úsporných opatrení v jednotlivých škôl a školských
zariadení .
2. Informatívnu správu Mestského úradu v Kolárove k prijatým opatreniam mesta, k opatreniam
prijatým školami a školskými zariadeniami a k finančnej situácie škôl a školských zariadení
v kompetencii mesta v súvislosti pandémie COVID-19.
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 319/2020
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, na poslucháča jazykovej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení na území mesta Kolárovo (ďalej len VZN) bol podľa §6 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vyhlásené vyvesením na
úradnej tabuli mesta a na webstránke mesta dňa 17.04.2020
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kolárovo,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča
jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Kolárovo nebola
predložená pripomienka
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení na území mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 320/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo,
na rok 2020 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, na rok 2020 nasledovne (údaje v €):
1.Rozpočet časť - základná škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
389298
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu - na základe
69263
dohodovacieho konania
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – na základe
458561
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
c) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu - na základe
0
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c) 458561
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
2000
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
0
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia
na kapitálové výdavky
2000
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
5267
4. Účelové dotácie z rozpočtu mesta v tom:
Spoluúčasť k projektu(5% ITMS 2014+)
2070
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov

2. Rozpočet časť školský klub detí
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
31244
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
3.
5.
4.

Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
Účelová dotácia z rozpočtu mesta na prevádzku ŠKD
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov

-5516
25728
-804
24924
4224
0
4224
1368
1000

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 321/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo
na rok 2020 (údaje v €)
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 2020 nasledovne (údaje v €):
1.Rozpočet časť - základná škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:
744475
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu - na základe
23207
dohodovacieho konania
b) Upravená normatívna dotácia na základe dohodovacieho konania na bežné
výdavky zo štátneho rozpočtu, v tom účelovo viazané finančné prostriedky na:
- opravu bleskozvodu školy,
- opravu zatekania strechy telocvične
spolu v hodnote 14000 €.
767682
(riadok 1b=1.+-1a)
c) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
0

d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)
Účelovo viazané finančné prostriedky ostávajú nezmenené.
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4. Účelové dotácie z rozpočtu mesta v tom:
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov

767682
772
0
772
1980

2. Rozpočet časť školský klub detí
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
79802
a)

Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
c) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

240
80042
-2629
77413
13362
-720
12642
220

č. 322/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo ,
na rok 2020 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej školy Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo , na rok 2020 nasledovne (údaje v €):
1.Rozpočet časť - základná škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
498996
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu - na základe
23187
dohodovacieho konania
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – na základe
522183
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
c) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu - na základe
0
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c) 522183
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
4300
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
0
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia
na kapitálové výdavky
4300
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4. Účelové dotácie z rozpočtu mesta v tom:
Spoluúčasť k projektu:5% (uzn.MsZ č. 724/2017-7.8.2017)
4537
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
2. Rozpočet časť -školský klub detí
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
3.
4.

Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

57832
-659
57173
-2065
55108
9950
50
10000
0

č. 323/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, na
rok 2020 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo, na rok 2020 nasledovne (údaje v €):
1.Časť materská škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
350488
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
8586
dohodovacieho konania
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
359074
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
c) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
-10139
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c) 348935
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
10100
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
0
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia
na kapitálové výdavky
10100
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
2915
4. Účelová dotácia z rozpočtu mesta na jubilejnú odmenu
725
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
2. Časť školská jedáleň na adrese Brnenské nám. 16, Kolárovo
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
40243
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
3.
4.
5.

Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia na
kapitálové výdavky s možnosťou použitia na kapitálové výdavky
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
Potraviny – schválený rozpočet

3.Časť výdajná školská jedáleň na adrese Lesná 8 Kolárovo
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe

0
40243
-1281
38962
1500
0
1500
0

21800

11178
0

b)
c)
d)

2.

dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+1.c)
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch

11178
-373

10805
0

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 324/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu
Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo, na rok 2020 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo, na rok 2020 nasledovne
(údaje v €):
1.Časť materská škola
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
c)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+1.c)
2.
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
a)
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
3.
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4.
Účelová dotácia z rozpočtu mesta na jubilejnú odmenu
5.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
2.Časť výdajná školská jedáleň na adrese Lesná 10 Kolárovo
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)

270575
-4093
266482
-7708
258774
8310
0
8310
700
1135

21694
0
21694

c)
d)

2.

Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+1.c)
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch

-640

21054

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 325/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
na rok 2020 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo na rok 2020 nasledovne (údaje v €):
1.

Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta

a)

Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+1.c)
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
Účelová dotácia z rozpočtu mesta na:
Nákup materiálu na strechu kotolne
1000
Na tvorbu sociálneho fondu
1400
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov

b)
c)
d)

2.
a)
b)
3.
4.

5.

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

232387
-22620
209767
-6709

203058
10383
0
10383
2071
2400

č. 326/2020
uznesenie
k úprave rozpočtu
Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
na rok 2020 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo, na rok 2020
nasledovne (údaje v €):
1.

Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta

a)

Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+1.c)
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
Účelová dotácia z rozpočtu mesta :
na mzdy a odvody
na oplotenie ihriska
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov

b)
c)
d)

2.
a)
b)
3.
4.

5.

110177
-10915
99262
0

99262
14000
0
14000
458
3000
4100

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 327/2020
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov školských jedální bez právnej subjektivity
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov na rok 2020 pre Školské jedálne bez právnej
subjektivity nasledovne (údaje v €):
1.Školská jedáleň, Školská 6 Kolárovo
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
základnej školy
116389
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
0

b)
c)
d)

2.
a)
b)
c)
d)

3.
a)
b)
4.
5.

dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+1.c)
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
materskej školy s možnosťou použitia na kapitálové výdavky
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+1.c)
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
Potraviny – schválený rozpočet

116389
-1735

114654
47767
0
47767
-578

47189
20000
0
20000
2000
174000

2.Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
základnej školy
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania (riadok 1b=1.+-1a)
c)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+1.c)
2.
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
a)
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia
na kapitálové výdavky
3.
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4.
Potraviny – schválený rozpočet
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

68242
0
68242
-1028

67214
22000
5000
27000
0
74571

č. 328/2020
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov na správu školských objektov na rok 2020 nasledovne
(údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtových limitov výdavkov na správu školských objektov na rok 2020 nasledovne
(údaje v €):
1.
2.

3.

4.

5.

Schválená normatívna dotácia na správu školských objektov
Úprava normatívnej dotácie na správu školských objektov z rozpočtu mesta - na
základe dohodovacieho konania
Upravená normatívna dotácia na právu školských objektov z rozpočtu mesta na
základe dohodovacieho konania (riadok 3=1+-2) v tom:
Plocha pre auto - ŠJ Školská
10000
rezerva
9654
CVČ ihrisko-plot
4100
ZUŠ strecha kotolne
2400
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19)
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na
základe dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
(riadok 5=3+-4), v tom:
Plocha pre auto - ŠJ Školská
rezerva
CVČ ihrisko-plot
ZUŠ strecha kotolne

10000
50137
4100
2400

24133
2021

26154

40483

66637

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 329/2020
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov 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 rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov na rok 2020 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 €):

Časť: Školská jedáleň ako súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo:
- pre deti základnej školy do 15 rokov veku:
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
30078
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
5768
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta (riadok 1b=1.+1a)
35846
c)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
-536
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)
35310
- pre deti materskej školy:
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta (riadok 1b=1.+1a)
c)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)

17000
-1726
15274
-363
14911

Časť: Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo:
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
42359
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
6238
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta (riadok 1b=1.+1a)
48597
c)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
-1640
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)
46957
Časť: Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie - materská škola:
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta (riadok 1b=1.+1a)
c)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky rozpočtu mesta - na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19
d) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky rozpočtu mesta – na základe
dohodovacieho konania a v dôsledku pandémie COVID-19 (riadok 1d=1.b+-1.c)
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

68832
10209
79041
-2255
76786

č. 330/2020
uznesenie
k Informatívnej správe o počte zapísaných detí do základných škôl na školský rok 2020/2021
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o počte zapísaných detí do základných škôl na školský rok 2020/2021 ku
dňu 23. 4. 2020 nasledovne:
a) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
23 detí, z toho:
•

2 plánované odklady

b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
24 detí, z toho:
•

4 alebo 5 plánovaných odkladov

c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
41 detí, z toho:
•

4 plánované odklady

d) Cirkevná spojená škola Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským
Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, Brnenské námestie 15, Kolárovo
29 detí, z toho:
•

–

3 plánované odklady

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 331/2020
uznesenie
k návrhu na prijatie úsporných opatrení vplývajúcich na rozpočet mesta na r. 2020
Bežný rozpočet mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh na prijatie úsporných opatrení s vplyvnom na rozpočet mesta v roku 2020 zameranú na
oblasť bežného rozpočtu mesta v súlade s predloženým materiálom
B./ schvaľuje
I. v prvej fáze:
1. Úsporné opatrenia primátora mesta, týkajúce sa oblasti bežného rozpočtu zamerané na
udržateľnosť bežného rozpočtu v roku 2020 v medziach schváleného rozpočtu pred vypuknutím
ochorenia COVID-19, v tom:
1. v oblasti miestnych daní využiť všetky možnosti vymáhania dane a poplatku tak, aby
rozpočtovaná suma na rok 2020 bola naplnená,

2. v oblasti nedaňových príjmov hlavne v prípade nájomného z pozemkov a nebytových
priestorov vrátane bytov využiť všetky možnosti vymáhania tak, aby rozpočtovaná suma
určená na rok 2020 bola naplnená,
3. prehodnotenie výšky nájomného za hrobové miesta a cintorínske poplatky na mestskom
cintoríne vo forme VZN a prerokovať na októbrovom zasadnutí MsZ,
4. prehodnotiť výšku poplatkov za pult centrálnej ochrany, uplatniť prípadné zvýšenie od júna
2020,
5. priebežne mesačne sledovať spotrebu energií na mestskom úrade a v záujme úspory
výdavkov zabezpečiť ich reguláciu,
6. postúpiť banke žiadosť o predĺženie lehoty konečnej splatnosti úveru v zmysle úverovej
zmluvy č. 245/VS/13 do 31.7.2023,
7. činnosť mestskej polície vykonávať so súčasným počtom 10 členov mestskej polície vrátane
povereného náčelníka počnúc 1.1.2020,
8. súčasný počet zamestnancov stavebnej skupiny znížiť o 1,5 zamestnanca od 1.1.2020,
stavebné práce tak vykonávať s počtom 7 zamestnancov a 1 zamestnanec na polovičný
úväzok,
9. rozpočtované výdavky oddielu Cestná doprava čerpať maximálne do výšky schváleného
rozpočtu na rok 2020, v roku 2020 nevykonávať drvenie stavebného odpadu,
10. na júnové zasadnutie MsZ pripraviť materiál zameraný na úsporu výdavkov oddielu 0510
Nakladanie s odpadom vrátane príspevku pre GÚTA SERVICE Kolárovo spolu
s opatreniami zameranými na znižovanie množstva odpadu a jeho odvozu, v roku 2020,
upresniť termín veľkého upratovania v meste Kolárovo, a žiada primátora mesta zabezpečiť
finančné prostriedky na odvoz odpadu v lokalite rómskej komunity
11. obmedziť nákup domových kalových čerpadiel tlakovej kanalizácie, doriešiť vlastníctvo
tlakových prípojok, objednávky prispôsobiť rozpočtovanej sume, na októbrové zasadnutie
MsZ vypracovať nariadenie mesta o prevádzkovaní domových kanalizačných prípojok,
12. rozpočtované výdavky oddielu 0540 Verejná zeleň čerpať maximálne do výšky schváleného
rozpočtu na rok 2020,
13. obmedziť výdavky materiálového charakteru pre pracovníkov aktivačnej činnosti v rámci
oddielu 0620 Verejnoprospešné služby do výšky schváleného rozpočtu,
14. obmedziť nákup na knihy a dary ZPOZ ako aj výdavky na dohody v oblasti kultúry v rámci
oddielu 0820 do výšky schváleného rozpočtu,
15. z výdavkov na správu škôl a školských zariadení vyčleniť sumu 50.000 € na splátku úveru a
úrokov,
16. zmeniť spôsob prevádzkovania výdajne šatstva od 1. júna 2020,
17. hľadať ďalšie rezervy rozpočtu mesta z dôvodu pripravenosti mesta pre prípad
výraznejšieho výpadu príjmových zdrojov hlavne podielovej dane z príjmov fyzických osôb,
upozorňujeme správcov všetkých rozpočtových oddielov, aby udržali rozpočet v medziach
schváleného rozpočtu mesta na rok 2020.
II. v druhej fáze:
Ďalšie úsporné opatrenia, ku ktorým je potrebné pristúpiť v oblasti bežného rozpočtu mesta,
nakoľko sa očakáva výrazný výpad podielovej dane z príjmov fyzických osôb ako aj ďalších
príjmov rozpočtu mesta, ktoré zapríčiňuje výpad ekonomiky a verejných financií vplyvom šírenia
ochorenia COVID-19, v tom :
1. v prípade škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii (CVČ, ZUŠ, ŠKD, MŠ, ŠJ,
cirkevné gymnázium), ktoré sú od polovice marca 2020 uzatvorené, nariaďuje režim
odmeňovania na 80 %, t.j. zníženie osobných výdavkov o 20 % s účinnosťou od mája 2020
min. do konca júna 2020, resp. až do ukončenia pandémie v súlade s opatreniami vlády,
predpokladaná úspora výdavkov : cca 40.000 €,

vzhľadom na uzatvorenie MsKS Kolárovo uplatnenie postupu ako v bode 1. so zmenou
v čase trvania od mája 2020 min. do konca septembra 2020, resp. až do ukončenia pandémie
v súlade s opatreniami vlády, predpokladaná úspora výdavkov : cca 9.000 €
3. v trvaní od apríla 2020 min. do konca septembra 2020 , resp. až do ukončenia pandémie
v súlade s opatreniami vlády, nariaďuje, aby poukazovanie alikvótnych súm na činnosť resp.
konkrétne organizácií v oblasti kultúry a iné jednotlivo prehodnotiť, a činnosť športových
klubov a iné bolo zrušené len na tie mesiace roka 2020, kedy bola ich činnosť znemožnená
v dôsledku šírenia COVID-19 a zabezpečením postupného uvoľňovania – poukazovania
peňažných súm v súlade s opatreniami vlády, resp. hlavného hygienika SR
4. v roku 2020 nariaďuje minimalizovať výdavky na opravu miestnych komunikácií,
5. v roku 2020 nariaďuje minimalizovať výdavky na nákup tovarov a služieb na úseku verejnej
zelene,
6. v roku 2020 nariaďuje minimalizovať výdavky na nákup tovarov a služieb na úseku
aktivačnej činnosti,
7. od 16.3.2020 min. do konca septembra 2020 resp. až do ukončenia pandémie v súlade
s opatreniami vlády, ruší všetky mestom organizované kultúrne a športové podujatia
(vrátane kolárovského jarmoku), predpokladaná úspora výdavkov : 41.350 €,
8. nariaďuje obmedziť výdavky na činnosť mestskej polície na minimum (oblasť
materiálových výdavkov a výdavkov na služby)
9. nariaďuje obmedziť výdavky stavebnej skupiny týkajúce sa oblasti materiálových výdavkov
a služieb na minimum,
10. nariaďuje obmedziť na minimum nákup kníh, darov ZPOZ, výdavky na dohody v oblasti
kultúry,
11. nariaďuje obmedziť na minimum nákupy materiálového charakteru a objednávanie prác
charakteru služieb na úseku verejnej správy,
12. nariaďuje obmedziť na minimum nákupy materiálového charakteru a objednávanie prác
charakteru služieb vo všetkých organizáciách mesta
2.

v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 332/2020
uznesenie
k návrhu na prijatie úsporných opatrení vplývajúcich na rozpočet mesta na r. 2020
Kapitálový rozpočet
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh úsporných opatrení pre oblasť kapitálového rozpočtu mesta v roku 2020
B./ schvaľuje
1. Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v meste Kolárovo s financovaním z dotácie EÚ a ŠR vo výške 782.353 € a spoluúčasti
k oprávneným a neoprávneným výdavkom z prostriedkov komerčného úveru vo výške
290.353 €, t. j. celkový rozpočtový výdavok je vyčíslený sumou 1.072.353 €, realizácia
projektu je na obdobie trvania pandémie pozastavená, pokračovanie v realizácii bude po
ukončení pandémie.
2. Vybudovanie detského ihriska na Brnenskom námestí z prostriedkov komerčného úveru vo
výške cca 10.000 €, výstavba bola v priebehu I. štvrťroka 2020 ukončená.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Dodávka reflektorov na území mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom 54.984 €
s rozložením na 3 roky. Na rok 2020 pripadajúca druhá tretina výdavkov vo výške 18.328 € má
uvedený zdroj financovania : príjem z predaja majetku mesta očakávaný v roku 2020, v prípade
výpadu príjmov z predaja majetku mesta bude tento výdavok vzhľadom na podpísanú zmluvu
hradený z rezervného fondu,
Obnova osvetlenia športovej haly s celkovým rozpočtovým výdavkom 14.416 € s rozložením
na 3 roky. Na rok 2020 pripadajúca druhá tretina výdavkov vo výške 4.806 € má uvedený zdroj
financovania : príjem z predaja majetku mesta očakávaný v roku 2020, v prípade výpadu
príjmov z predaja majetku mesta bude tento výdavok vzhľadom na podpísanú zmluvu hradený
z rezervného fondu,
Obnova počítačového vybavenia mesta vrátane softveru je do rozpočtu mesta zapracovaná vo
výške 8.000 € so zdrojom financovania : predpokladaný príjem z predaja majetku mesta v roku
2020, Z dôvodu potreby šetrenia a očakávaného vysokého výpadu príjmov v roku 2020
pozastavujeme čerpanie výdavkov tohto druhu až do odvolania, výnimku tvorí komunikačný
kanál, technické a softvérové vybavenie na zabezpečenie vysielania mestského zastupiteľstva
formou videokonferencie,
Projekt spolufinancovaný z EÚ a ŠR : Detské ihrisko CULTPLAY s rozpočtovým výdavkom
cca 299.310 € bude predfinancovaný z prostriedkov krátkodobého preklenovacieho úveru vo
výške 95 % rozpočtu so splatením ihneď po obdržaní dotácie EúaŠR. 5 %-ná spoluúčasť mesta
vo výške cca 15.393 € má zdroje zabezpečené v nedočerpanom dlhodobom úvere mesta,
projekt je v realizácii.
Projekt na výstavbu nájomných bytov cca 20.000 €, projekt zatiaľ nebol objednaný,
financovanie projektu v prípade nedostatku finančných zdrojov povolené z rezervného fondu
Projekt na vypracovanie dopravného generelu mesta cca 7.000 € bol objednaný, financovanie
projektu v prípade nedostatku finančných zdrojov povolené z rezervného fondu
Projekt na Kontajnerisko II cca 500 €, projekt objednaný, financovanie v prípade nedostatku
zdrojov povolené z rezervného fondu,
Projekt aktualizácie energetickej koncepcie mesta cca 4.600 €, projekt vypracovaný,
financovanie v prípade nedostatku zdrojov povolené z rezervného fondu,
Projekt veľkej zasadačky v budove mestského úradu cca 2.000 €, projekt objednaný,
financovanie v prípade nedostatku zdrojov povolené z rezervného fondu,
Projekt parkoviska pri ZUŚ Kolárovo cca 2.100 €, projekt objednaný, financovanie v prípade
nedostatku zdrojov povolené z rezervného fondu,
Projekt oplotenia parku Sv. Rozálie cca 7.000 €, projekt objednaný, financovanie v prípade
nedostatku zdrojov povolené z rezervného fondu,
Projekt obnovy tepelného hospodárstva cca 5.000 €, projekt objednaný, financovanie v prípade
nedostatku zdrojov povolené z rezervného fondu,
Štúdia športovej haly cca 5.000 €, projekt objednaný, financovanie v prípade nedostatku
zdrojov povolené z rezervného fondu,
Kapitálový transfer pre GÚTA SERVICE Kolárovo určený na : Vybudovanie sociálnych
zariadení na zbernom dvore komunálneho odpadu vo výške 9.040 €, Akontácia kosačky vo
výške 2.064 €, ktorých zdrojom sú predpokladané príjmy z predaja majetku mesta v roku 2020.
Kosačka a sociálne zariadenia na zbernom dvore boli v priebehu I. štvrťroka 2020 nakúpené
resp. vybudované, z uvedeného dôvodu v prípade výrazného výpadu príjmov financovanie
môže prichádzať do úvahy z prostriedkov rezervného fondu.
Pozastavenie kapitálového transferu pre MsKS Kolárovo určeného na : Akontácia dopravného
prostriedku vo výške 5.000 €, ktorého zdrojom sú predpokladané príjmy z predaja majetku
mesta v roku 2020,
Nákup pozemkov v zóne JUH (el. vedenie) cca 20.000 € je v priebehu, financovanie povolené
z rezervného fondu,
Nákup vozidla - náhrada za vozidlo Citroen Jumper v sume 9.800 € bolo realizované,
financovanie povolené z rezervného fondu,

20. Pozastavenie Rekonštrukcie Domu ľudových tradícií – spoluúčasť 5.000 €, práce neobjednané,
21. Pozastavenie rekonštrukcie odvodňovacích jarkov na území mesta cca 5.000 €, práce
neobjednané,
22. Pozastavenie vybudovania základov ihriska Žihadielko – spoluúčasť zemné práce cca 5.000 €,
práce neobjednané,
23. Akontácia služobného auta pre MsP v sume cca 4.762 €, auto neobjednané. Vyhlásiť verejné
obstarávanie na nákup služobného auta pre MsP. S možným zdrojom financovania z
rezervného fondu.
24. Rekonštrukcia Ul. Štúrova - naviac práce vo výške cca 29.094 €, investícia ukončená, suma
bude upresnená, financovanie z prostriedkov komerčného úveru,
25. Vybudovanie parkoviska pri kotolni na Ul. partizánska cca 41.124 €, investícia
ukončená, financovanie z prostriedkov komerčného úveru,
26. Modernizácia centrálnych zberných miest na sídliskách cca 28.000 €, investícia nezačatá,
financovanie zabezpečené z prostriedkov komerčného úveru,
27. Oplotenie parku Sv. Rozálie, rekonštrukcia chodníka pred oplotením, rekonštrukcia chodníka
ka pamätným tabuliam cca 70.000 €, investícia nezačatá, financovanie zabezpečené
z prostriedkov komerčného úveru,
28. Iné : Vodovod Pačérok, MK Ľ. Podjavorinskej, Parkovisko pred ZUŠ Kolárovo úhrnnej sume
zostatku úveru cca 59.618 €, investície nezačaté, financovanie zabezpečené z prostriedkov
komerčného úveru
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 333/2020
uznesenie
k vyhláseniu dobrovoľnej zbierky s názvom „Solidarita a podpora pre rodiny na území mesta
Kolárovo – COVID-19
Mestské zastupiteľstvo rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky s názvom „Solidarity a podpora pre rodiny na území
mesta Kolárovo –COVID-19
B./ schvaľuje
1. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Solidarita a podpora pre rodiny na území mesta Kolárovo –
COVID-19“
2. Podmienky dobrovoľnej zbierky: „Solidarita a podpora pre rodiny na území mesta Kolárovo –
COVID-19“
Usporiadateľ zbierky: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517
Účel dobrovoľnej zbierky: Výnos dobrovoľnej zbierky bude použitý ako finančná pomoc
rodinám žijúcim na území mesta Kolárovo na zmiernenie očakávaných negatívnych dopadov
šírenia infekčného ochorenia COVID-19.
Spôsob a čas konania dobrovoľnej zbierky: Zaslaním finančných prostriedkov na účet mesta
Kolárovo: SK52 0900 0000 0002 1083 4775 v čase od 05.05.2020 do 30.11.2020
Osoby zodpovedné za konanie zbierky :
a. za priebežnú evidenciu príjmov na základe poukázania prostriedkov na účet mesta a
poukázanie jednotlivcom v súlade s písmenom b): Balázs Adrianna, za správne zaúčtovanie :
Ing. Kornélia Laposová

b. za použitie prostriedkov v súlade s rozhodnutím kompetentného orgánu a predloženie
platobného poukazu opatreného základnou finančnou kontrolou: Bc. Alžbeta Jónásová
Vyúčtovanie zbierky a kontrola výsledkov zbierky: Zbierkou získané prostriedky budú
použité výlučne na uvedený účel. Správu o výsledku a poskytnutí finančných prostriedkov
vykoná : Bc. Alžbeta Jónásová. O priebehu a výsledkoch zbierky budú poslanci a verejnosť
informovaní zverejnením údajov na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta
Kolárovo www.kolarovo.sk, prípadne zverejnením v médiách.
Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavná kontrolórka mesta Kolárovo.
C./ žiada
1. primátora mesta vypracovať konkrétne kritériá na posudzovanie ťažkej zdravotnej, morálnej,
hmotnej či fyzickej situácie, do ktorého sa dostali osoby (rodiny) následkom COVID-19, a návrh
na zloženie komisie na posudzovanie žiadostí
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 334/2020
uznesenie
k aktualizácii Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh "Koncepcie rozvoja mesta Kolárovo v oblasti tepelnej energetiky Aktualizácia č.3"vypracovanú spoločnosťou PROEN spol. s r.o., Hattalova 12/A, 831 03
Bratislava, v zmysle Zákona č. 657/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov Zákon o tepelnej
energetike
B./ žiada primátora mesta
1. v spolupráci s dozornou radou, spoločnosťou PROEN s.r.o. a s riaditeľom Kolbyt s.r.o.
zabezpečiť prejednanie aktualizácie Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
a materiál predložiť na júnové zasadnutie MsZ
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
stiahlo z rokovania
„Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta – Doplnok z dôvodu krízovej situácie“

č. 335/2020
uznesenie
k návrhu na odkúpenie pozemkov, za účelom vybudovania podzemného elektrického vedenia
na zásobovanie elektrickou energiou zóny JUH
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. projekt zásobovania južnej zóny mesta Kolárovo elektrickou energiou, vyžaduje prepojenie
dvoch trafostaníc -súčasnej na ulici Dolná a navrhovanej v zóne juh - podzemným elektrickým
vedením, ktoré vedenie sa navrhuje umiestniť na pozemkoch s parc. č. 28455/556, :/557, :/558,
:/562 (súčasný stav)
2. vlastníkmi nehnuteľností navrhnutú cenu pozemkov v hodnote 100 €/m2, ktoré boli vytvorené na
základe geometrického plánu č. 44250207-8/2020 zo dňa 10.03.2020, vyhotovený Geo-pont
s.r.o., Jókaiho 21, Komárno, úradne overil Ing. Bartošová Mária, Okresný úrad
Komárno, katastrálny odbor, dňa 26.03.2020, číslo: G1-248/20209 a to pozemku s parcelným
číslom 28456/760, 28456/759, 28456/758, 28456/757 a mali by slúžiť na uloženie podzemného
elektrického vedenia pre zásobovanie elektrickou energiou zóny juh
3. znalecký posudok č. 31/2020 zo dňa 30.04.2020 vypracovaný Ing. Katarínou Vyšehradskou
B./ schvaľuje
1. zámer nadobudnutia nehnuteľností v k.ú. Kolárovo, odkúpenia pozemkov, ktoré boli vytvorené
na základe geometrického plánu č. 44250207-8/2020 zo dňa 10.03.2020, vyhotovený Geo-pont
s.r.o., Jókaiho 21, Komárno, úradne overil Ing. Bartošová Mária, Okresný úrad
Komárno, katastrálny odbor, dňa 26.03.2020, číslo: G1-248/20209:
- pozemok s parcelným číslom 28456/760 – druh pozemku záhrada o výmere 53 m2, vo
vlastníctve Gőgh Ágnes, r. Gőgh, Mierová 1869/117, Kolárovo, PSČ 946 03 Kolárovo, SR
- pozemok s parcelným číslom 28456/759 – druh pozemku záhrada o výmere 54 m2, vo
vlastníctve Takács Štefan a Takács Aurélia r. Szépeová, Mierová 115, Kolárovo, PSČ 946 03,
SR
- pozemok s parcelným číslom 28456/75/8 – druh pozemku záhrada o výmere 53 m2, vo
vlastníctve Takács Pavol r. Takács, Mierová 1867/113, Kolárovo, PSČ 946 03, SR
a Hortolányiová Kristína r. Hortolányiová, č. 119, Vrbová nad Váhom, PSČ 946 65, SR
- pozemok s parcelným číslom 28456/757 – druh pozemku záhrada o výmere 358 m2, vo
vlastníctve Madariová Henrieta r. Csizmadiová, Dolná 1395/77, Kolárovo, PSČ 946 03, SR
a Nagy Gabriel r. Nagy, Dolná 1395/77, Kolárovo, PSČ 946 03
C./ žiada primátora mesta
1. predložiť návrh spôsobu vyvlastnenia pozemkov podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, ako i zákona
č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho
práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. vyvolať druhú fázu jednaní s vlastníkmi pozemkov v záujme zníženia ceny predmetných
pozemkov do maximálnej výšky 50,-€/m2
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 336/2020
uznesenie
k Informatívnej správe o stave investície „Čistička odpadových vôd Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave investície „Čistička odpadových vôd Kolárovo“
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 337/2020
uznesenie
k žiadosti MUDr. Balázs Márie, bytom Ul. lesná 6, Kolárovo o premiestnenie očnej ambulancie
z budovy zdravotného strediska do AB na Kostolnom nám. 32
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Podanú žiadosť MUDr. Márie Balázs, MBA, oftalmológ, IČO: 51161079 ohľadne zmeny
predmetu nájmu nebytových priestorov. Dňa 19. 02. 2020 bola podaná žiadosť o zmenu údajov a
súhlas na prepis existujúcej nájomnej zmluvy v predmete nájmu. Zmena je potrebná z dôvodu
obnovy a rekonštrukcie budovy Zdravotného strediska.
B./ schvaľuje
1. Zmenu údajov predmetu nájmu nájomcu vrátane prevodu práv a povinností z nájomnej zmluvy
č. 3305/2017 uzatvorenej dňa 01.11.2017 za podmienok v súlade Zásadami nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta. Jedná sa o zmenu prenájmu nebytových priestorov
v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, miestnosti č. 1.15 a 1.16 a spoločné priestory
s celkovou výmerou 76,22 m2 za ročné nájomné 32,11 €/ m2 od 01. 06. 2020 formou
uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve.
C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť spracovanie dodatku k nájomnej zmluve č. 3305/2017 v zmysle uznesenia MsZ
a jeho podpis
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 338/2020
uznesenie
k žiadosti Hajnalky Illésovej, Bočná 2748/2, Kolárovo o odpustenie mesačných platieb od
01.04.2020 až do odvolania mimoriadnej situácie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. podanú žiadosť Hajnalky Illésovej, Bočná 2748/2, Kolárovo, ohľadne odpustenia mesačných
platieb za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Kostolnom námestí
32, Kolárovo.
B./ schvaľuje
1. Odpustenie nájomného od 01. 04. 2020 na dobu platnosti obmedzení činnosti v zmysle
vyhlásenej mimoriadnej situácie. (Mesačné nájomné vo výške 142,64 €, z toho čisté nájomné je
vo výške 88,57 € a režijné výdavky je vo výške 54,07 € ) vzniknutých za prenájom nebytových
priestorov v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo na základe uzatvorenej
Nájomnej zmluvy č. 13068/2020 medzi mestom Kolárovo a Hajnalkou Illésovou, Bočná 2748/2,
Kolárovo, až do odvolania mimoriadnej situácie - COVID-19, nakoľko nemôže vykonávať
podnikateľskú činnosť a nemôže využívať nebytové priestory, ktoré má v prenájme.
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 339/2020
uznesenie
k žiadosti Marty Telekesovej, Radnótiho 11, Kolárovo o pozastavenie platenia nájomného
v budove zdravotného strediska od 01.04.2020 do 1.10..2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Podanú žiadosť Marty Telekesovej, Radnótiho 11, Kolárovo, ohľadne odpustenia platenia
nájomného za prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku, Kolárovo.
B./ schvaľuje
1. Odpustenie nájomného od 01. 04. 2020 do 30.09.2020. (mesačné nájomné vo výške 114,92 €, z
toho čisté nájomné je vo výške 42,97 € a režijné výdavky je vo výške 72,- €) vzniknutých za
prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku, Kolárovo na základe uzatvorenej
Nájomnej zmluvy č. 16/2010 medzi mestom Kolárovo a Martou Telekesovou, Radnótiho 11,
Kolárovo, nakoľko nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť a nemôže využívať nebytové
priestory, ktoré má v prenájme.
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 340/2020
uznesenie
k žiadosti Omelka Martina, bytom Júliusa Lőrincza 2137/15, Dunajská Streda a manž. Ing.
Omelková Veronika, bytom Podhájska 2761/13, Kolárovo o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 11 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov MsZ
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“
s parc. č. 28432/1 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 28432/89 – druh
pozemku ostatné plochy a parc. č. 28432/90 – druh pozemku vodné plochy za účelom
vybudovania – uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na základe predloženej
situácie novostavby rodinného domu na č. p. 28435/60 v prospech Omelka Martin, bytom
Júliusa Lőrincza 2137/15, Dunajská Streda a manž. Ing. Omelková Veronika, bytom Podhájska
2761/13, Kolárovo za jednorazovú odplatu na základe znaleckého posudku výmery vecných
bremien, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom. Výdavky spojené s vyhotovením
geometrického plánu a znaleckého posudku hradia oprávnený z vecného bremena.
v Kolárove, dňa 11.05.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

