Uznesenie
z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 26.11.2007
č. 176/2007
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 177/2007
uznesenie
k materiálom príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh úsporných opatrení na zníženie nákladov príspevkovej organizácie DP Globál
Kolárovo, v tom:
a.) organizačnú štruktúru – začlenenie jednotlivých HS do hlavnej a vedľajšej činnosti
b.) návrh na lepšie využitie existujúcich kapacít
a.) návrh na zníženie počtu pracovníkov organizácie
b.) návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
c.) návrh na prolongáciu návratnej finančnej výpomoci do 31. mája 2008
d.) návrh na odpísanie nepotrebných morálne opotrebovaných skladových zásob
B./ schvaľuje
1. organizačnú štruktúru – začlenenie jednotlivých hospodárskych stredísk do hlavnej
a vedľajšej činnosti od 01.01.2008
2. opatrenia na lepšie využitie existujúcich kapacít:
a.) premiestnenie hospodárskeho dvora stavebnej činnosti z ul. Novozámockej do nového
areálu - Priemyselná oblasť 2970 (areál dňom 1.1.2008 prechádza do správy majetku
Mesta Kolárovo)
b.) zrušenie priestoru stráženého parkoviska z dôvodu nerentabilnej prevádzky – pri AB
DP Globál, Priemyselná oblasť 2970
3. odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v celkovej hodnote 19 951,70 Sk
4. naväzujúc na uzn. MsZ č. 659/2006-B./1. zo dňa 18.09.2006 prolongáciu splátkového
kalendára návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá na vyrovnanie daňových
nedoplatkov za roky 2000 a 2001 vo výške 3 902 924,-Sk pre príspevkovú organizáciu DP
Globál Kolárovo do 31. mája 2008
5. odpísanie nepotrebných, morálne opotrebovaných skladových zásob v rámci
hlavnej činnosti vo výške 400 219,77 Sk
C./ neschvaľuje
1. opatrenia na lepšie využitie existujúcich kapacít:
a.) vytvorenie kancelárskych priestorov v zasadačke AB DP Globál Kolárovo –
Priemyselná oblasť 2970, za účelom prenájmu pre spoločnosť KolByt s.r.o. Kolárovo

b.) zriadenie kancelárskeho priestoru na Ul. mostovej (budova pohrebníctva) za účelom
prenájmu nebytového priestoru - obchodnej kancelárie pre KolByt s.r.o. Kolárovo
priamo v strede mesta
č.178/2007
uznesenie
k Stanovisku HKM k správe HKM z následnej finančnej kontroly č. 12/07 HKM
v DPD a DD Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z následnej finančnej kontroly č. 12/07 HKM v DPD a DD Kolárovo
č. 179/2007
uznesenie
k Návrhu na odpísanie nedoplatkov na dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta z titulu dani
z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
B./ schvaľuje
1. odpísanie daňových pohľadávok na dani z nehnuteľností podľa § 65 a 65a) zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov v celkovej sume 405.953,50 Sk z toho:
a.) pohľadávky podľa § 65 predstavujú 122.678,-Sk v tom:
- nedoplatky za rok 2000
14.168,-Sk
- nedoplatky za rok 2001
14.783,-Sk
- nedoplatky za rok 2002
18.020,-Sk
- nedoplatky za rok 2003
75.707,-Sk
b.) pohľadávky podľa § 65a) predstavujú
- nedoplatky za rok 1998
- nedoplatky za rok 1999
- nedoplatky za rok 2000
- nedoplatky za rok 2001
- nedoplatky za rok 2002
- nedoplatky za rok 2003

283.275,50 Sk v tom:
34.008, 00 Sk
34.008, 00 Sk
23.302, 00 Sk
32.892, 00 Sk
153.957,50 Sk
5.108,00 Sk

2. odpísanie daňových pohľadávok miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady fyzických osôb podľa § 64 a § 65 zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších zmien a doplnkov v celkovej výške 30.564,-Sk
3. odpísanie daňových pohľadávok miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady fyzických osôb v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 6/2006 článok 6 –
zľavy bod g) v celkovej sume 9.557,-Sk

č. 180/2007
uznesenie
k Návrhu na predĺženie nájomných zmlúv v obytných domoch v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh na obnovenie nájomnej zmluvy na byt nachádzajúci sa na Ul. školská č. 23/53
v Kolárove s nájomníkom Szladky Vojtechom
2. návrh zmeny nájomných zmlúv (obnovenie nájomných zmlúv) na byty v objekte na
Kostolnom nám. č. 2 Kolárovo formou dodatku, viď prílohu č. 1 s nájomníkmi uvedenými
v prílohe č. 2 v znení VZN č. 3/2006
3. návrh na obnovenie nájomnej zmluvy v objekte na Kostolnom nám. č. 2 formou dodatku
viď. príloha č. 1 s nájomníkom uvedeným v prílohe č. 3 v znení VZN č. 3/2006,
s podmienkou uhradenia vykázaného nedoplatku do 30.11.2007
č. 181/2007
uznesenie
k Návrhu spôsobu prenajímania budov a priestorov vo vlastníctve mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený materiál o návrhu spôsobu prenajímania budov a priestorov vo vlastníctve
mesta
B./ schvaľuje
1. úpravu výšky základného nájomného za nebytové priestory slúžiace pre zdravotnícke účely
– výlučne v budove Zdravotného strediska Kolárovo na 600,-Sk/m2 s ročným navýšením
o 50,-Sk/m2 s účinnosťou od 01.01.2008
2. úpravu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na
Kostolnom nám. č. 32 Kolárovo pre fy KolByt s.r.o. Kolárovo zo sumy 1,-Sk/rok na
800,-Sk/m2 s účinnosťou od 01.01.2008
3. úpravu Prílohy č. 2 v bode 1 – Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta, kde sa
výška nájomného za nebytové priestory slúžiace pre zdravotnícke účely – výlučne
v budove Zdravotného strediska Kolárovo mení zo sumy 400,-Sk/m2 na 600,-Sk/m2 ročne
s ročným navýšením o 50,-Sk/m2 s účinnosťou od 01.01.2008
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 609/2006-C/3 zo dňa 10.04.2006, ktorým bola stanovená výška
nájomného z 800,-Sk/m2 na 1,-Sk/rok, za prenájom nebytových priestorov
v administratívnej budove na Kostolnom nám. č. 32 Kolárovo pre fy KolByt s.r.o.
Kolárovo
č. 182/2007
uznesenie
k Vyhodnoteniu 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 29. októbra 2007

B./ schvaľuje
1. uzavrieť nájomnú zmluvu o prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta v k.ú. Kolárovo na
parc.č. 14800/8 vo výmere 3 ha v lokalite „Veľký Ostrov – Derok“ za ročné nájomné
8.961,-Sk na dobu 5 rokov s právnickou osobou BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom
v Kameničnej s účinnosťou od 1.10.2007
2. uzavrieť nájomnú zmluvu o prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta v k.ú. Kolárovo na
parc.č. 28455/624 vo výmere 2 ha v lokalite „vedľa cigánskeho járku“ za ročné nájomné
5.974,-Sk na dobu 5 rokov s právnickou osobou BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom
v Kameničnej s účinnosťou od 1.10.2007
č. 183/2007
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. obsah informatívnej správy p. Árgyusi Imricha – zástupcu primátora, „o činnosti
a výsledku hospodárenia spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded za r. 2006
2. hospodársky výsledok spoločnosti STKO N-14, a.s. za r. 2006 – zisk 4.579,00 Sk
3. prehľad o množstve uloženého odpadu akcionármi spoločnosti v celkovom objeme
9.098,97 ton za r. 2006
4. očakávané, priaznivé plnenie úloh finančného plánu spoločnosti STKO N-14 a.s. Neded
v priebehu r. 2007
B./ konštatuje, že
1. prevádzkovanie skládky tuhého komunálneho odpadu v Nedede prebieha úspešne bez
vážnejších problémov
2. zahájením II. etapy výstavby skládky TKO v hodnote 8,4 mil. Sk pre akcionárov
spoločnosti budú vytvorené podmienky na zneškodňovanie komunálneho odpadu
v priebehu ďalších 12 rokov až v objeme 82.400 m3
C./ ukladá MsÚ
1. vyvolať rokovanie s vedením STKO N-14 Neded vo veci vybudovania prístupovej
komunikácie z Veľkého Ostrova do skládky TKO Neded
č. 184/2007
uznesenie
k Vyhodnoteniu prevádzkovania ŠKD a CVČ počas letných prázdnin, vrátane ekonomickej
analýzy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie prevádzkovania ŠKD a CVČ počas letných prázdnin zo strany riaditeľa ZŠ
Korvína a CVČ
č. 185/2007
uznesenie
k Plánu prevádzky ŠKD a CVČ počas letných prázdnin v ďalších rokoch
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán prevádzky plán prevádzky CVČ počas letných prázdnin r. 2008 a zapracovanie
45000 Sk do rozpočtu mesta na tento účel.

č. 186/2007
uznesenie
k Správe o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch na školský rok
2007/2008
č. 187/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na školský rok 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na školský rok 2007/2008
B./ schvaľuje
1. Plán práce ZŠ a ŠZ na školský rok 2007/2008 vrátane pedagogicko-organizačného
a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu s podmienkou,
že sa ZŠ zmestí do rozpočtových limitov
č. 188/2007
uznesenie
k Návrhu úprav v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných
predmetoch a ich finančný dopad v školskom roku 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Návrh úprav v učebných plánoch a nepovinných predmetoch za podmienok
dodržiavania stanovených rozpočtových limitov jednotlivých ZŠ
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ predložiť na júnové zasadnutie MsZ r. 2008 Návrh úprav v učebných
plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetoch vyčíslením
finančného dopadu
č. 189/2007
uznesenie
k Správe HKM z následnej finančnej kontroly č. 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z následnej finančnej kontroly č. 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007

č. 190/2007
uznesenie
k Úprave rozpočtu ZŠ a ŠZ na rok 2007 - bez právnej subjektivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtových výdavkov na rok 2007 školských zariadení bez právnej subjektivity
nasledovne:
kód

kapitola

názov položky

41

610,62 mzdy a odvody

41

632 fixné výdavky

41

633-37 variabilné výdavky
TaS spolu
Bežné výdavky

MŠ

CVČ

ŠJ

bez PS

spolu

bez PS

-10
37
5
42
32

-1
13
18
31
30
24
0

54
30

Spolu

-30
44
44
14

účelové dotácie:

41

kapitálové výdavky ŠJ Školská

41

vyúčtovanie energie

41

odchodné

41

účelové dotácie spolu:

0
0
0
0
0
34
34

navýšenie rozpočt.
výd.spolu
Z toho vyúčtovanie TE

66
66

41

na futbal - dohody

41

účelové dotácie:
kapitálové výdavky spolu:

111+41

0

24

-160
146
0
0
-14
0

Navýšenie v hodnote 96 tis. Sk krytím z dobropisov z vyúčtovania energií a 24 tis. Sk z
rozpočtu mesta, použitím časti rezervy z oddielu 0912.
č. 191/2007
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov Základných škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu limitov rozpočtových výdavkov základných škôl znížením o sumu 312 tis. Sk
v zmysle priloženej tabuľky z dôvodu zníženia transférov od KŠÚ sumou 312 tis. Sk
2.úpravu limitov rozpočtových výdavkov ZŠ, ZUŠ a ŠJ Brnenské nám. z rozpočtu mesta
nasledovne:
a.) zvýšenie limitu výdavkov pre ZŠ Korvina o sumu 400 tis. Sk s účelovým použitím na
doplnenie výdavkov na tepelnú energiu z nasledovných zdrojov:
- znížením účelových dotácií určených na mzdy, zastupovanie, nadčas
(v zmysle uznesenia MsZ č. 108/2007 A1)a. zo dňa 25.06.2007) v sume 120
tis. v rozdelení:
ZŠ Komenského: - 60 tis. Sk
ZŠ Korvina:
- 30 tis. Sk
ZŠ Rákócziho: - 30 tis. Sk

-41
50
67
117
76
0
24
0
-160
146
0
34
44
120
96

-

znížením limitu výdavkov pre ZŠ Komenského o sumu 32 tis. Sk v rozdelení:
asistent učiteľa: - 89 tis. Sk
odstupné:
+ 57 tis. Sk

-

znížením variabilných výdavkov ŠKD o sumu 75 tis. Sk v rozdelení:
ŠKD Komenského: - 34 tis. Sk
ŠKD Rákócziho:
- 41 tis. Sk

-

zvýšením príjmov CVČ o 80 tis. Sk a ich použitím na krytie výdavkov TE
v ZŠ Korvina

-

znížením rezervy v rámci oddielu 0912 ZŠ o 93 tis. Sk (zo zostatku rezervy
253 tis. Sk)

b.) zvýšenie limitu výdavkov pre ZŠ zvýšením príjmov z nájomného o 66 tis. Sk
s použitím na režijné výdavky nasledovne:
ZŠ Rákócziho:
5 tis. Sk
ZŠ Korvina:
56 tis. Sk
ZŠ Komenského:
5 tis. Sk
c.) zvýšenie limitu výdavkov pre ZUŠ o sumu 13 tis. Sk s použitím zvýšených vlastných
príjmov ZUŠ
d.) zvýšenie limitu ŠKD o celkovú sumu 199 tis. Sk s účelovým použitím:
mzdy a odvody fondov:
ZŠ Rábska
41 tis. Sk
ZŠ Rákócziho 41 tis. Sk
ZŠ Korvina
41 tis. Sk
Letný tábor – dohody:
Odchodné:

ZŠ Korvina
ZŠ Korvina

13 tis.Sk
63 tis. Sk

e.) zvýšenie limitu pre ZUŠ o sumu 33 tis. Sk na doplnenie miezd a odvodov fondom
f.) zvýšenie limitu pre MŠ Brnenské nám. o sumu 24 tis. Sk na úhradu vyúčtovania
tepelnej energie
g.) výdavky uvedené pod písmenami d.), e.), f.) a g.) v celkovej výške 256 tis. Sk hradiť
čiastočne dočerpaním rezervy v oddieli 0912 ZŠ v sume 160 tis. Sk a zvyšok 96 tis.
Sk zo zvýšených príjmov z refundácií položka 292019

a)
ZŠ

kód

Kapitola

111 610,6
111
632
111
632
111 633-37

41
41

názov položky
mzdy a odvody
fixné výdavky
vyúčtovanie fixných výdavkov
variabilné výdavky
TaS spolu
Bežné výdavky
účlové dotácie:
vrátené nájomné
vrátené nájomné na fixné výdavky

ZŠ

b)

c)

ZŠ

ZŠ

Komenského

Korvína

Rákócziho

spolu

78
0
-202
-80
-282
-204

0
-108
0
0
-108
-108

315
-147
-168
0
-315
0

393
-255
-370
-80
-705
-312

5

11
45

5

21
45

kód

41
41
41
41

610,6 nadčas,zastupovanie, odmena
632 tepelná energia
610,6 asistent učiteľa
odstupné

41

účelové dotácie spolu:

41

navýšenie rozpočt. výd.spolu

kapitola

41

610,6

názov položky

-60

-30
400

-30

-89
57
-87
-291

426
318

-25
-25

-120
400
-89
57
314
2

ŠKD

ŠKD

ŠKD

ŠKD

Komenského

Rák.

Korv.

spolu

41

41

41

123

-34

-41
13
63
117

-75
13
63
124

refundácia mzdy ZŠ
ostatné účel.dotácie

41

633-37 variabilné výd.z vlastných príjmov
dohody na letný ŠKD

odchodné
navýšenie rozpočt.výd.spolu

41

7

0

ZUŠ
kód
41

kapitola

názov položky

610,6

mzdy a odvody

MŠ
Brnenské
33
0

ostatné účel.dotácie

24

632 vyúčtovanie tepelnej energie
vlastné príjmy

navýšenie rozpočt.výd.spolu

13
46

24

B./ ukladá
1. MsÚ zabezpečiť pre školské a predškolské zariadenia vykrytie fixných nákladov tepelnej
energie z vlastných prostriedkov rozpočtu mesta v r. 2008, nad rámec pridelených limitov
pre vymenované zariadenia
Zodpovedná: prednostka MsÚ
č. 192/2007
uznesenie
k Aktualizácii vnútroorganizačných noriem
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neberie na vedomie
1. pomenovanie ZŠ a ŠZ v zmysle rozhodnutia MŠ SR nasledovne:
a) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
b) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
c) Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským –
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
d) Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
e) Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána Amosa
Komenského, Rábska 14, Kolárovo

f) Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Františka
Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským – II.Rákóczi Ferenc Alapiskola,
V.Palkovicha 3, Kolárovo
g) Materská škola s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo
h) Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo
i) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
j) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
k) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
l) Školská kuchyňa a školská jedáleň, Brnenské námestie 16, Kolárovo ako súčasť
Materskej školy s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo
m) Školská kuchyňa a školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
n) Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
o) Školská kuchyňa a školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť Materskej školy
s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo
p) Školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo ako súčasť Materskej školy, Lesná 10,
Kolárovo
q) Výdajná školská kuchyňa pri Školskej jedálni, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je súčasťou
Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo
B./ schvaľuje
a) Zriaďovaciu listinu pre školské zariadenia:
a. Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo ako súčasť Základnej školy
Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským – II.Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
b. Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Mateja
Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo
c. Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána
Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
d. Školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo ako súčasť Materskej školy, Lesná 10,
Kolárovo
e. Výdajná školská kuchyňa pri Školskej jedálni, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je
súčasťou Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo
b) Dodatok č. 2 a úplné znenie Zriaďovacej listiny pre školské zariadenia:
a. Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
b. Školská kuchyňa a školská jedáleň, Brnenské námestie 16, Kolárovo ako
súčasť Materskej školy s výchovným jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo
c) Štatút pre školské zariadenia:
a. Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo

b. Školská kuchyňa a školská jedáleň, Brnenské námestie 16, Kolárovo ako
súčasť Materskej školy s výchovným jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo
d) Dodatok č. 1 Štatútu Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo
e) Dodatky štatútov vydaných z dôvodu zmeny pomenovania ZŠ a ŠZ
f) Organizačný poriadok pre Základné školy a školské zariadenia:
a. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
b. Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
c. Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským –
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
d. Materská škola s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo
e. Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Óvoda,
Lesná 8, Kolárovo
f. Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
g. Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo
h. Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
i. Školská kuchyňa a školská jedáleň, Brnenské námestie 16, Kolárovo ako
súčasť Materskej školy s výchovným jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo
j. Školská kuchyňa a školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
k. Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
l. Školská kuchyňa a školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť Materskej
školy s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo
g) Pracovný poriadok pre základné školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou:
a. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
b. Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
c. Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským –
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
d. Materská škola s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo
e. Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo
h) Pracovný poriadok pre školské zariadenia bez právnej subjektivity
i) Vnútorný poriadok pre Základné školy a školské zariadenia:
a. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
b. Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
c. Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským –
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo

d. Materská škola s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo
e. Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Óvoda,
Lesná 8, Kolárovo
f. Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
g. Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
j) Prevádzkový poriadok pre Základné školy a školské zariadenia:
a. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
b. Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
c. Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským –
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
d. Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo
e. Materská škola s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo
f. Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Óvoda,
Lesná 8, Kolárovo
g. Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
h. Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
i. Školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo ako súčasť Materskej školy, Lesná 10,
Kolárovo
j. Výdajná školská kuchyňa pri Školskej jedálni, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je
súčasťou Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo
k) Prevádzkový a vnútorný poriadok pre školské zariadenia:
a. Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo ako súčasť Základnej školy
Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským – II.Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
b. Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Mateja
Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo
c. Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána
Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
C./ ukladá
1. MsÚ – odd. školstva, podať žiadosť na Ministerstvo školstva SR na zmenu názvov ZŠ
a ŠZ v Kolárove a návrh názvov ZŠ a ŠZ predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedná: Ing. Goghová M.
Termín: decembrové zas. MsZ
č. 193/2007
uznesenie
k Návrhu kritérií prijatia detí do MŠ na základe koncepcie rozvoja školstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1. Riaditeľom MŠ každú žiadosť o prijatie detí, ktoré do 31.12. daného roka nedovŕšili 3 roky
predložiť na schválenie MsZ

2. MsÚ – odd. školstva zrealizovať prieskum záujmu vo veci využitia kapacity predškolských
zariadení v meste, v budúcom období. V závislosti od výsledku tohto prieskumu vyčleniť
finančné prostriedky v rozpočte mesta pre rok 2008 na vytvorenie ďalšej jednej triedy.
Zodpovední: Ing. Goghová Margita
Ing. Takács Imrich
Termín: január 2008
č. 194/2007
uznesenie
k Vyhodnoteniu koncepčného zámeru rozvoja školy a školského zariadenia na šk. rok
2006/2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Súhrnnú správu Ing. Takács Imricha za Spoločný školský úrad v Kolárove o koncepčných
zámeroch rozvoja škôl a školských zariadení a vyhodnotenie plnenia cieľov
č.195/2007
uznesenie
ku Koncepčnému zámeru rozvoja školy a školského zariadenia na obdobie r. 2007-2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. Správu o koncepčných zámeroch rozvoja škôl a školských zariadení v Meste Kolárovo
a vyhodnotenie plnenia cieľov vypracovaný riaditeľmi ZŠ a ŠZ
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ a ŠZ prepracovať Koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia na
obdobie r. 2007-2009 s tým, že doplnia o riešenie problematiky školy v oblasti zosúladenia
pedagogicko-organizačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane
vyčíslenia finančného dopadu celej koncepcie tak, aby boli vytvorené podmienky dodržania
finančných limitov v rámci normatívov zo zdrojov KŠÚ, t.j. tak, aby každá škola sa
zmestila do normatívu od KŠÚ
Termín: decembrové zas. MsZ
Zodpovední: riaditelia ZŠ a ŠZ
č. 196/2007
uznesenie
k Správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a ŠZ na šk. r. 2006/2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Predloženú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných
škôl a školských zariadení na školský rok 2006/2007

č. 197/2007
uznesenie
k Návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného školského úradu so sídlom
v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Rozšírenie Spoločného školského úradu v Kolárove – vstup obce Čalovec od 1.10.2007

č. 198/2007
uznesenie
k II. časti finančných prostriedkov za nadčas, na zastupovanie a na prémie pre zamestnancov
ZŠ a ŠZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
a) zníženie a zmenu účelu použitia II. časti finančných prostriedkov na nadčas, na
zastupovanie na prémie pre zamestnancov ZŠ (uzn. MsZ č. 108/2007 zo dňa 25.6.2007) na
účelovú dotáciu na tepelnú energiu pre ZŠ Korvína v hodnote spolu 325 tis. Sk v zložení:
ZŠ
ZŠ Komenského:
ZŠ Korvína:
ZŠ Rákócziho:

zníženie II.časti
- 60 tis. Sk
- 30 tis. Sk
- 30 tis. Sk

ostáva k poukázaniu
50900 Sk
83000 Sk
72600 Sk

b) Zmenu účelu použitia vlastných príjmov určených na variabilné výdavky ŠKD
Komenského a ŠKD Rákócziho na účelovú dotáciu na tepelnú energiu pre ZŠ Korvína
v hodnote spolu 75 tis. Sk v zložení:
ŠKD
ŠKD Komenského
ŠKD Rákócziho :
ŠKD Korvína

zníženie vl.príjmov
-34 tis. Sk
-41 tis. Sk
0 tis. Sk

ostáva k poukázaniu
31 tis. Sk
77 tis. Sk
132 tis. Sk

c) poukázanie zostatku II. časti finančných prostriedkov na nadčas, na zastupovanie na
prémie pre zamestnancov školských zariadení v zmysle uznesenia č. 108/2007 A1)b.
zo dňa 25.6.2007 nasledovne:
školské zariadenie

k poukázaniu

MŠ Brnenské
ŠJ Brnenské
ZUŠ
CVČ
MŠ Lesná 8
MŠ Lesná 10
ŠJ Lesná 8

23400 Sk
11000 Sk
37500 Sk
30000 Sk
41000 Sk
28000 Sk
17000 Sk

ŠJ Školská
ŠJ Rábska
ŠKD Komenského
ŠKD M.Korvina
ŠKD Rákócziho

18000 Sk
14000 Sk
11000 Sk
18000 Sk
14000 Sk

č. 199/2007
uznesenie
k žiadosti 8-ročného Cirkevného gymnázia v Kolárove o dotáciu z rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. preskupenie peňažnej sumy 85 tis. Sk z kapitoly 10.4.0 - rodina a deti na kapitolu 08.4.0 –
náboženské a iné spol. služby a túto poskytnúť ako dotáciu pre 8-ročné cirkevné
gymnázium v Kolárove na úhradu režijných nákladov v r. 2007
č. 200/2007
uznesenie
k Organizačnému poriadku Mestskej polície Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Organizačný poriadok Mestskej polície Kolárovo
2. rozšírenie odznaku MsP Kolárovo o „városi rendőrség“
3. údaje služobného preukazu MsP Kolárovo uviesť aj v maďarskom jazyku
č. 201/2007
uznesenie
k Zmene územného plánu – žiadosť o zmenu funkčného využitia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ súhlasí
1. so začatím obstarávania zmeny územného plánu mesta Kolárovo č. 2, pre:
a.) funkčno-priestorovú zónu FPZ č. 6 – výrobné územie
b.) územno-priestorovú zónu ÚPZ č. 5 Částa
c.) územno-priestorovú zónu ÚPZ č. 6 Částa – Štagnovica
v zmysle predložených žiadostí Petra Majerčíka, ForróPlast s.r.o. Kolárovo, Forest KVK
s.r.o. Kolárovo a žiadosti MOBYDICK Kolárovo o odpredaj pozemku, za podmienky
úplnej úhrady nákladov za obstaranie zmeny Územného plánu mesta Kolárovo, osobami –
žiadateľmi, ktorých výhradná potreba obstaranie zmeny vyvolala.
B./ ukladá
1. Mestskému úradu v Kolárove zabezpečiť obstaranie zmeny č. 2 Územného plánu mesta
Kolárovo

č. 202/2007
uznesenie
k Postupovému plánu organizačného zabezpečenia 3. ročníka „Kolárovských vianočných
trhov“ usporiadaných v dňoch 14. až 16.12.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia III. ročníka vianočných trhov a vianočného
kultúrneho programu v roku 2007
č. 203/2007
uznesenie
k Vyhodnoteniu 2. ročníka kolárovských dní, v rámci nej jubilejného výročia – Kolárovo 40
rokov mestom
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie 2. ročníka kolárovských dní, v rámci nej jubilejného výročia – Kolárovo 40
rokov mestom
č. 204/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.) odpredaj pozemku časť z parcely č. 28520/2 v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941
o výmere cca 106 m2 pre Ing. Gőgh Petra, bytom Kolárovo, A. Bernoláka 19 za cenu
350,- Sk/m2 s tým, že výdavky spojené s prevodom a vyhotovením geometrického
plánu hradí kupujúci. Výmera bude upresnená geometrickým plánom
2.) odpredaj pozemku parc. č. 284/2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú.
Kolárovo ved. na LV č. 4941 o výmere 226 m2 pre Magdalénu Angyalovú, bytom
Kolárovo, Sládkovičova 2 za cenu 30,- Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2007A/3 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca
3.) odpredaj pozemku časť z parc. č. 1421/1 – druh pozemku ostatná plocha v k. ú.
Kolárovo ved. na LV č. 4941 o výmere cca 351 m2 pre Gőgh Kolomana a Gőgh
Imricha, obaja bytom Kolárovo, Partizánska 33 za cenu 50,- Sk/m2 v zmysle
uznesenia MsZ č. 61/2007-A/3 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradia
kupujúci. Podmienka odpredaja pozemku je vynechať pozemok od cesty v šírke 1,5m.
Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom.
4.) odpredaj pozemku parc. č. 1233/11 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.
ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 811 m2 pre vlastníkov v obytnom dome
menovite pre:
1.) Jancsó Petra, bytom Kolárovo, Jánošíkova č. 806/64 v podiele 4106/293009
2.) Slováčkovú Evu, r. Slováčková, bytom Kolárovo, Ul. školská 2744/11 v podiele
6192/293009
3.) Földesovú Máriu, r. Árvaiová, bytom Kolárovo, Ul. školská 2744/9 v podiele
2216/293009

4.) Mida Júliusa a manž. Midovú Katarínu, rod. Olléová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/11 v podiele 8210/293009
5.) Vas Imricha, a manž. Vasovú Andreu, r. Tóthová, bytom Kolárovo, Ul. školská č.
2744/11 v podiele 6192/293009
6.) Nagy Imricha a manž. Nagyovú Zuzanu, r. Slamenková, obaja bytom Nové
Zámky, Nábrežná 4626
7.) Árgyusi Ladislava a manž. Árgyusiovú Katarínu, r. Gőghová, obaja bytom
Kolárovo, Ul. školská č. 2744/11 v podiele 8210/293009
8.) Domján Tibora a manž. Domjánovú Jarmilu, r. Ábelovská, obaja bytom Kolárovo,
Ul. školská č. 2744/11/22 v podiele 6192/293009
9.) Lázár Antona, bytom Veľký Meder, Komárňanská č. 205/14 v podiele
1990/293009
10.) Szépe Ladislava a Szépeovú Alžbetu, r. Szilvová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/11/24 v podiele 8210/293009
11.) Molnárovú Alicu, r. Bourová, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/11/25
v podiele 6418/293009
12.) Žibrita Pavla, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/11/26
13.) Nagy Štefana a manž. Nagyovú Annu, r. Gregušová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/11/27
14.) Kohút Pavla, bytom Kolárovo, Ul. dolná č. 1432/120, v podiele 4106/293009
15.) Takács Tibora, bytom ČR, Brno, Mošnova 4 a manž. Takácsovú Zuzanu r.
Fecskeová, bytom Kolárovo, Ul. slovenská č. 2520/39 v podiele 6005/293009
16.) Szénási Tibora a manž. Szénásiovú Máriu, r. Kovácsová, obaja bytom Kolárovo,
Ul. školská 2744/13/30 v podiele 8210/293009
17.) Kocsis Jána, bytom Kolárovo, Ul. Bratislavská 449/59 v podiele 2291/293009
18.) Vu Van Lanh, a manž. Vu Vanovú Tatianu, r. Oravcová, obaja bytom Kolárovo,
Ul. školská č. 2744/13/32 v podiele 565326/6234
19.) Vajda Jána, bytom Kolárovo Školská 2743/3 a Benčíkovú Annu, r. Benčíková,
bytom Kolárovo, Mierová 1650/135 v podiele 8210/293009
20.) Re-Fin Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Banskobystrická 18, Bratislava, v podiele
2291/293009
21.) Broczky Ľudovíta a manž. Alžbetu Broczkú, r. Hegedűsová, bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/13/35 v podiele 6192/293009
22.) Tóth Štefana a manž. Tóthovú Máriu, r. Bolfová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/13/36 v podiele 8210/293009
23.) Németh Attilu a manž. Némethovú Angeliku, r. Nagyová, obaja bytom Kolárovo,
Ul. školská č. 2744/13/37 v podiele 2291/293009
24.) – podiel 1/3 :Őszi Tomáša, bytom Kolárovo Ul. školská č. 2744/13/38
- podiel 1/3 :Hrabovskú Miroslavu, r. Hrabovská, bytom Kolárovo, Ul. horná 48
- podiel 1/3: Őszi Tomáša , bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/13/38
a Őszi Ježó Martinu, r. Ježóová, bytom Kolárovo, Bočná 2748/2/13
v podiele: 6192/293009
25.) Zahorán Pavla a manž. Zahoránovú Alžbetu, r. Krajczárová, obaja bytom
Kolárovo, Ul. školská 2744/13/39 v podiele 8210/293009
26.) Pálovicsovú Silviu, r. Pálovicsová, bytom Kolárovo, Ul. podhájska č. 2567/73
v podiele 2247/293009
27.) Morovič Alexandra, a manž. Morovičovú Anikó, r. Nagyová, obaja bytom
Kolárovo, Ul. školská č. 2744/13/41 v podiele 6192/293009
28.) Szulcsányi Ľudovíta, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/15/42 v podiele
4332/293009

29.) Bachoreczovú Emmu, r. Baková, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/15/43
v podiele 6192/293009
30.) Škulavíkovú Máriu, r. Bukorová, bytom Kolárovo, Ul. Mierová č. 1654/128
v podiele 2216/293009
31.) Szabó Gabriela a manž. Szabóovú Veroniku, r. Prémuszová, obaja bytom
Kolárovo, Ul. školská č. 2744/15/45 v podiele 8163/293009
32.) Sipos Dávida a manž. Sipos Denisu, r. Szokolová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/15/46 v podiele 6192/293009
33.) Madariovú Valériu, r. Kucserová, bytom Kolárovo, Ul. školská 2744/15/47
v podiele 2216/293009
34.) Tóth Petra a manž. Tóthovú Zuzanu, r. Borková, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/15/48, v podiele 625503/6392
35.) Őszi Štefana a manž. Ősziovú Máriu, r. Farkasová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/15/49, v podiele 6192/293009
36.) Brnka Ladislava, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/15/50 v podiele
2216/293009
37.) Vörös Ladislava, Ing. a Vörösovú Irenu, r. Csizmadiová, obaja bytom Kolárovo,
Ul. školská č. 2744/15/51, v podiele 8163/293009
38.) Kolocsics Štefana a manž. Kolocsicsovú Zuzanu, r. Marcsová, obaja bytom
Kolárovo, Ul. školská č. 2744/15/52 v podiele 6192/293009
39.) Hegyiovú Máriu, r. Czafrangóová, bytom Kolárovo, Ul. školská 2744/15/53
v podiele 2202/293009
40.) Szoboszlai Antona a manž. Szoboszlai Eszter Katalin, r. Bangóová, obaja bytom
Kolárovo, Ul. školská č. 2744/15/54 v podiele 8163/293009
41.) Vas Františka, a manž. Vasovú Martu, r. Csenteová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská 2744/9 v podiele 4106/293009
42.) Szabóovú Boženu, r. Szabóová, bytom Kolárovo, Ul. školská 2744/9 v podiele
4132/293009
43.) Gőgh Kolomana a manž. Gőghovú Katarínu, r. Horváthová, obaja bytom
Kolárovo, Ul. školská 274/9/3, v podiele 8189/293009
44.) Rigó Františka a manž. Rigóovú Zlaticu, r. Jancsárovú, obaja bytom Nesvady,
Sady č. 1850 v podiele 2291/293009
45.) Králik Zoltána a manž. Králikovú Zlaticu, r. Zubová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/9/5, v podiele 6166/293009
46.) Gőghovú Rozáliu, r. Kubányiová, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/9/6,
v podiele 8189/293009
47.) Vajdovú Alžbetu, r. Mogyorósiová, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/9/7,
v podiele 2291/293009
48.) Őszi Imricha a manž. Ősziovú Alžbetu, r. Brezinová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská 2744/9/8 v podiele 6166/293009
49.) Angelov Petrov Vasila a manž. Angelovú Petrovú Irenu, r. Dobroczkiová, obaja
bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/9/9, v podiele 8189/293009
50.) Szabados Gabriela, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/9/10 v podiele
2291/293009
51.) Vajda Jána a manž. Vajdovú Máriu, r. Szabóová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská 2744/9/11 v podiele 6166/293009
52.) Boršický Libora a manž. Boršickú Helenu, r. Nagyová, obaja bytom Kolárovo, Ul.
školská č. 2744/9/12, v podiele 8189/293009
53.) Angyal Dezidera, bytom Kolárovo, Ul. školská č. 2744/9/13. v podiele
2247/293009

54.) Néveri Františka a manž. Néveri Máriu, r. Lestyán, obaja bytom Kolárovo,
Slávikova 2701/16 v podiele 6166/293009
so súp. č. 2744 na Ul. školskej č. 9, 11, 13 a15 za cenu 500,- Sk/m2 s tým, že výdavky
spojené s prevodom hradia kupujúci
5.) odpredaj pozemku parc. č. 28445/110 – druh pozemku záhrada v k. ú. Kolárovo, ved.
na LVč. 4941 o výmere 440 m2 pre Litvai Ondreja, bytom Kolárovo, Bočná 2/24 za
cenu 30,- Sk/m2 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci
Pozastavenie výkonu uznesenia MsZ:
Podľa § 13, ods. 6.) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
pozastavujem
výkon uznesenia MsZ č. 204/2007 v časti A./bod 5.) – v rámci „majetkovoprávnych podaní“.
Zdôvodnenie:
Na žiadosť p. Litvai Ondreja, bytom Kolárovo, Bočná 2/24 zo dňa 22.11.2007 sa
nevťahujú podmienky predaja podľa uznesenia MsZ č. 61/2007 časť A./ bod 3.). Podľa
predloženej žiadosti a podľa predložených dokladov p. Ondrej Litvai nie je dlhodobým
užívateľom parc.č. 28445/110 v k.ú. Kolárovo resp. majiteľom priľahlých pozemkov
rodinného domu.
Záver:
Takto som sa rozhodol, nakoľko odpredaj pozemku parc.č. 28445/110 v k.ú. Kolárovo
vedené na LV č. 4941 podľa uznesenia MsZ č. 204/2007 v časti A./ bod 5.) je v rozpore
s uznesením MsZ č. 61/2007 časť A./ bod 3.).
Žiadosť doporučujem prejednať na decembrovom zasadnutí MsZ v Kolárove.
6.) odpredaj pozemku časť z parcely č. 27264 druh pozemku orná pôda v k. ú. Kolárovo,
vedenom na LV č. 4941, parcela registra E o výmere cca 30.000 m2 pre
MOBYDICK, so sídlom Kolárovo, Ul. Štefánikova 8, v zastúpení konateľkou
Adrianou Kádekovou za cenu 150,- Sk s tým, že výdavky spojené s prevodom
a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci. Výmera bude upresnená
geometrickým plánom.
7.) odpredaj pozemku, časť z parcely č. 1966/2 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo o výmere cca 270 m2 pre Anna
Mayer, bytom Kolárovo, Partizánska 20, za cenu 30,- Sk/m2 s tým, že výdavky
spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúca. Výmera
bude upresnená geometrickým plánom.
8.) - odpredaj budovy so súpisným číslom 2839 na parcelách č. 28456/86,87,88 na Ul.
slovenskej č. 52, Kolárovo v zostatkovej hodnote vykázanej v účtovníctve ku dňu
30.11.2007 t.j. 4.890.020,-Sk
- pozemku s parcelným číslom 28456/86 - o výmere 350 m2 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, za cenu stanovenú podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty pozemku 150,-Sk/m2 t.j. spolu 350 m2 x 150,Sk/m2 = 52.500,-Sk,

- pozemku s parc.č. 28456/87 o výmere 355 m2 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, za cenu stanovenú podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty pozemku 150,-Sk/m2 t.j. spolu 355 m2 x 150,-Sk/m2 =
53.250,-Sk,
- pozemku parc.č. 28456/88 o výmere 397 m2 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria za cenu stanovenú podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty pozemku 150,-Sk/m2 t.j. spolu 397 m2 x 150,-Sk/m2 =
59.550,-Sk
- pozemku parc.č. 28455/831 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
7084 m2 za cenu stanovenú podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty pozemku 150,-Sk/m2 t.j. spolu 7.084 m2 x 150,-Sk/m2 =
1.062.600,-Sk
vedených na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo pre Schola privata Gutaiensis s.r.o., so
sídlom Kolárovo, Ul. slovenská č. 52, zast. Ing. Szokol Deziderom – konateľom
spoločnosti s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci.
B./neschvaľuje
1.) odpredaj pozemku časť z parcely č. 838/1 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941 o výmere cca 35 m2 pre Ildikó
Nagyovú, bytom Kolárovo, Horná č. 25
2.) odpredaj pozemku časť z parcely č. 28520/2 – druh pozemku ostatná plocha v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 300 m2 pre Angeliku Molnárovú, bytom
Kolárovo, Lesná 98
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 722/2006-B/1 zo dňa 30.10.2006, vo veci odpredaja budovy so súp.
č.2839 na prac.č. 28456/86,87,88 a pozemky na parc.č. 28456/86,87,88 vo výmere cca
1102 m2 v k.ú. Kolárovo vedené na LV č. 4941 za cenu podľa znaleckého ohodnotenia
pre Schola Privata Gutaiensis s.r.o. s VJM, Slovenská 52 Kolárovo
č. 205 /2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č. 1195, na Ul. Rábskej,
vo výmere 3,04 m2, pre Ing. Melindu Sovičovú, bytom Kolárovo, Ul. Rábska č.
31, na dobu 10 rokov, za cenu 300,-Sk/rok na každý neúplný m2 ročne s účinnosťou
od 01.11.2007, za účelom osadenia vonkajších schodísk na horeuvedenom priestranstve,
medzi priečelím rod. domu č.p. 1119/1 a chodníkom
2. užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č. 838/1, na Kostolnom
nám. vo výmere 12 m2, za cenu 600,-Sk za každý neúplný m2 ročne, pre Zuzanu
Árgyusiovú, bytom Kolárovo, Októbrové nám. 7, na dobu neurčitú, s trojmesačnou
výpovednou lehotou, s účinnosťou od 01.01.2008, na podnikateľské účely –
prevádzkovanie novinového stánku
3. prenájom nebytových priestorov pre Ing. Silviu Zajíčkovú, Družstevná č. 18, Komjatice, na
kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom nám. č. 32 Kolárovo –
miestnosť č. 2.32 s celkovou výmerou 40,54 m2 za ročné nájomné 800,-Sk/m2 + režijné
náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.11.2007

4. prenájom nebytového priestoru – garáž so zastavanou plochou 45 m2, ktorá sa nachádza na
Brnenskom nám. v Kolárove, na parc.č. 1565/32, so súpisným číslom 3289 pre spoločnosť
UNITEL s.r.o. Kolárovo, so sídlom Ul. orechová č. 84 v Kolárove, za ročné nájomné 600,Sk/m2, s účinnosťou od 01.12.2007 na dobu neurčitú
5. prenájom nebytového priestoru – garáž so zastavanou plochou 15,6 m2, ktorá sa nachádza
na Kostolnom nám. č. 32 v Kolárove, na parc.č. 857/6 pre Veroniku Szépeovú, bytom
Kolárovo, Komárňanská č. 14, za ročné nájomné 600,-sk/m2, s účinnosťou od 01.12.2007
na dobu neurčitú
6. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou na dobu neurčitú v prevádzkovej
jednotke na predmet činnosti: maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti,
predaj nápojov na priamu konzumáciu na adrese: Tržná 14, 946 03 Kolárovo
pondelok – štvrtok a nedeľa:
od 18.00 hod. do 03.00 hod.
piatok – sobota:
od 18.00 hod. do 04.00 hod.
Prevádzkovateľ: ELASTO, spol. s.r.o., sídlo: L. Novomeského 20, 946 03 Kolárovo
7. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou na dobu neurčitú v prevádzkovej
jednotke na predmet činnosti: pohostinská činnosť na adrese: Štúrova 22, 946 03 Kolárovo
piatok – sobota:
od 13.00 hod. do 01.00 hod.
nedeľa:
od 13.00 hod. do 23.00 hod.
Prevádzkovateľ: Emília Kicsindiová, bydlisko Štúrova 22, 946 03 Kolárovo.
8. vyhlásenie verejnej ponuky na odpredaj vyprázdnenej budovy vedľa štátnej cesty
smerom na Nové Zámky, Pačérok súp. č. 3 na parc.č. 5690/3 (bývalé učiteľské byty pri
ZŠ Pačérok)
9. zníženie prostriedkov peňažných fondov v rámci krátkodobého investičného zámeru
Mesta Kolárovo z 340 tis. Sk o 150 tis. Sk na projekt „Slnečné kolektory“ pre ZŠ
J.A.Komenského, Kolárovo
10. nenávratnú finančnú výpomoc vo výške 10.000,-Sk pre Fülöpovú Katarínu, bytom
Kolárovo, Malinova 2
11. vzdanie sa funkcie p. Kovács Štefana, bytom Kolárovo, Trnavská 22. v kom.
podnikateľskej, poľnohospodárstva a RR dňom 1.12.2007
12. p. Berta Gejzu, bytom Kolárovo, Svätej Anny č. 10, za člena komisie podnikateľskej,
poľnohospodárstva a RR dňom 1.12.2007
B./ neschvaľuje
1. prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č. 2048, na Pražskom
námestí, vo výmere 10 m2, pre Emila Suchovského, bytom Kolárovo, Pražské nám.
č. 32/3

Árpád Horváth
primátor mesta

