Uznesenie
z 34. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 15.12.2009
č. 709/2009
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 710/2009
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 19/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. stanovisko HKM k návrhu VZN mesta Kolárovo na určenie výšky finančných prostriedkov
pre jednotlivé ŠZ a ZUŠ v územnej pôsobnosti mesta Kolárovo
2. stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad
v Trnave zo dňa 14.12.2009 k návrhu VZN o určení výšky dotácie pre školské zariadenia
na rok 2009
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 19/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo so zapracovanou úpravou v zmysle Zápisnice
o pripomienkovom konaní k VZN č. 19/2009 zo dňa 9.12.2009
2. ponechanie bodov č. 2 a 3 v prílohe č. 2 VZN č. 19/2009 s nulovou hodnotou čiastky
dotácie, nakoľko predmetné cirkevné školské zariadenia v súčasnej dobe nie sú v
prevádzke. Rozpočtovanie týchto zariadení sa uskutoční na základe zápisu detí do MŠ a
ŠKD v priebehu I. štvrťroka 2010 pre školský rok 2010/2011
3. doplnenie § 5 o vetu „Dotácia sa vyrovnáva štvrťročne na 100% -nú hodnotu dotácie .“
C./ ukladá
1. MsÚ vypracovať úpravu rozpočtových pravidiel Mesta Kolárovo v zmysle zápisnice
komisie školstva, výchovy a vzdelávania zo dňa 9.12.2009
Termín: januárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: Ing. Oremová Klára
Ing. Gőghová Margita

č. 711/2009
uznesenie
k Prehodnoteniu šetriacich opatrení obsiahnutých v uznesení MsZ č. 615/2009 B./1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta o prehodnotení šetriacich opatrení obsiahnutých
v uznesení MsZ č. 615/2009 B./1
B./ schvaľuje
1. vyplatenie odmien za r. 2009 pre zamestnancov Mestom zriadených príspevkových
a rozpočtových organizácií v rámci rozpočtu jednotlivých organizácií
č. 712/2009
uznesenie
k materiálom v rámci novozriadenej príspevkovej organizácie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výsledok výberového konania na post riaditeľa novozriadenej príspevkovej organizácie
konaného dňa 9.12.2009 nasledovne:
1. Ing. Gőgh Alexander 109 bodov
2. Ing. Kucsera Štefan
105 bodov
3. Imrich Nagy
95 bodov
4. Bc. Zuzana Kurczová
35 bodov
B./ schvaľuje
1. na základe výsledku výberového konania dňa 9.12.2009 vymenovanie p. Ing. Gőgh
Alexandra bytom Kolárovo, Vŕbová č. 15, za riaditeľa príspevkovej organizácie mesta
Kolárovo účinnosťou od 1.1.2010
2. Zmenenú, spresnenú zriaďovaciu listinu DP Globál, príspevková organizácia Kolárovo
účinnosťou od 1.1.2010
3. Zriaďovaciu listinu novozriadenej príspevkovej organizácie mesta Kolárovo, účinnosťou
od 1.1.2010
C./ ukladá
1. účtovne a fyzicky vykonávať prevod majetku (podľa zriaďovateľskej listiny) zo správy DP
Globál Kolárovo do správy mesta Kolárovo k 31.12.2009
2. účtovne a fyzicky vykonávať prevod majetku (podľa zriaďovateľskej listiny) zo správy
mesta Kolárovo do správy novozaloženej príspevkovej organizácie k 01.01.2010
3. zabezpečiť fyzickú inventarizáciu odovzdaného majetku zo správy DP Globál Kolárovo do
správy mesta Kolárovo ku dňu 31.12.2009
Zodpovední: Ing. Oremová Klára
Ing. Mészáros Imrich
Ing. Kucsera Štefan
Ing. Gőgh Alexander
Termín: december 2009

č. 713/2009
uznesenie
k Správam HKM z následných finančných kontrol
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z následnej finančnej kontroly K 13/09 HKM – Kontrola ZUŠ na základe
sťažnosti P/13/09
2. Správu HKM z následnej finančnej kontroly K 14/09 HKM – Zvláštne užívanie miestnych
komunikácií – rozkopávky
č. 714/2009
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo Kolárove
A./ schvaľuje
1. prevádzkový čas na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej
jednotke na predmet činnosti: - predaj na priamu konzumáciu alkoholických
a nealkoholických nápojov na adrese: HERŇA ADMIRAL, Rábska 29, 946 03 Kolárovo
pondelok – nedeľa:
od 09.00 hod. do 04.00 hod.
Prevádzkovateľ: GEAR Slovakia s.r.o.
Miesto podnikania: Slovenská 52, 940 51 Nové Zámky
2. predĺženie nájomnej zmluvy pre Margitu Spevákovú, Kolárovo, Radnótiho 40/6, od
01.01.2010 do 31.12.2010
3. predĺženie nájomnej zmluvy pre Spevák Petra a manž., Kolárovo, Radnótiho 40/11, od
01.01.2010 do 31.12.2010
B./ neschvaľuje
1. predĺženie nájomnej zmluvy pre Lauru Kürtiovú, Kolárovo, Radnótiho 40/10, od
01.01.2010
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