Uznesenie
z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 26.02.2014
č. 766/2014
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesenie 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. 767/2014
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ
a dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 1 /2014, o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo bol podľa §6 ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.p. vyvesení dňa 17.1.2014.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 1/2014 pripomienku
podal Árpád Horváth, primátor mesta a Bc. István Lengyel, poslanec MsZ v zákonnej 10
dňovej lehote
3. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 1/2014 podal
poslanecký pozmeňujúci návrh p. Imrich Árgyusi, poslanec MsZ v zákonnej 10 dňovej
lehote
B./ schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1 /2014, o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo podľa
predloženého návrhu s nasledovnými zmenami:
1) k §4 odsek 1): pôvodný text prílohy č. 1 vypustiť a nahradiť novým textom podľa
návrhu primátora mesta Horváth Árpáda: viď. prílohu č. 1 tohto materiálu.
2) k §4 odsek 2): pôvodný text prílohy č. 2 vypustiť a nahradiť novým textom podľa
návrhu primátora mesta Horváth Árpáda: viď. prílohu č. 2 tohto materiálu.

č. 768/2014
uznesenie
k poskytnutiu účelovej dotácie pre ŠKD F. Rákócziho II.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie účelovej dotácie pre ŠKD F. Rákócziho II. vo výške 3000,-€ na prevádzkové
výdavky ŠKD
B./ žiada
1. primátora mesta prostredníctvom finančného oddelenia poskytnutie účelovej dotácie
zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2014 v rámci úpravy rozpočtu škôl a školských
zariadení
2. prostredníctvom oddelenia školstva a komisie školstva, výchovy a vzdelávania vypracovať
novú koncepciu školstva, ktorá bude obsahovať také štrukturálne zmeny, zavedením
ktorých rozpočty škôl budú korešpondovať so štátnymi normatívami
Termín: júnové zasadnutie MsZ
č. 769/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok
2014/2015 a návrh zriaďovateľa a riaditeľov na počet tried I. ročníka a nultej triedy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok
2014/2015 na území mesta Kolárovo ku dňu 4. 2. 2014 nasledovne:
a) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
33 žiakov, z toho:
• u 3 detí rodičia žiadali odklad
• u 4 detí škola žiada Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Komárne odborné vyšetrenie
b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
40 žiakov, z toho:
• u 5 detí rodičia žiadali zaradenie dieťaťa do nultej triedy
• u 10 detí škola žiada Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Komárne odborné vyšetrenie
c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
32 žiakov, z toho:
• u 3 detí škola žiada Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Komárne odborné vyšetrenie
d) Cirkevná základná škola s materskou školu Panny Márie s vyučovacím jazykom
maďarským- Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie
15, Kolárovo-Gúta
22 žiakov

B./ schvaľuje
1. Návrh zriaďovateľa a riaditeľov základných škôl na počty prijímaných žiakov a návrhy na
počty tried prvého ročníka v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kolárovo v školskom roku 2014/2015 ku dňu 4. 2. 2014 nasledovne:
a) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
dve triedy prvého ročníka
b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
jedna nultá trieda a dve triedy prvého ročníka
c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
dve triedy prvého ročníka
č. 770/2014
uznesenie
k prerokovaniu protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR a správy o výsledku kontroly,
vykonanej v období od 01.07.2013 do 27.11.2013 v meste Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah „Protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR: Kontrola hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri
správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií v meste Kolárovo“, vykonanej v čase
od 01.07.2013 do 27.11.2013
2. Súhrnnú správu o výsledku kontroly so zisteniami a hodnotením kontrolovaných subjektov
3. Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v zmysle
protokolu o výsledku kontroly zo dňa 28.11.2013 (listom spis. zn. prim./238/2014 zo dňa
10.01.2014 adresovaného NKÚ SR)
č. 771/2014
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2014, podľa
predloženého návrhu
2. Upravený rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2014, podľa
predloženého návrhu pričom úhrnná výška príspevku na r. 2014 upravuje takto:
- príspevok na prevádzkovú činnosť
437.629,-€
- príspevok na ŠH-ŠI
4.950,-€
- príspevok na základe objednávok od mesta
20.800,-€
- príspevok na základe fakturácie z min. r.
12.229,-€
- príspevok na základe fakturácie b.r.
37.786,-€
Príspevok spolu:
513.394,-€
3. z prostriedkov príspevku na základe objednávok zo sumy 20800,-€ opraviť 8 ks
kontajnerov veľkosti 7 a 11 m3 a kúpiť 2 ks nových kontajnerov – 1 ks 7 m3 a 1 ks 11 m3,
v celkovej sume maximálne do cca 8.000 - 10.000,-€

č. 772/2014
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2014, podľa predloženého
návrhu – výška príspevku na prevádzku od mesta 161000,-€
č. 773/2014
uznesenie
k návrhu rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2014, podľa predloženého
návrhu, v tom dotácia od mesta na jedáleň vo výške 6000,-€
č. 774/2014
uznesenie
k návrhu na stanovenie nájomného pre Mesto Kolárovo a úhradu režijných výdavkov pre MŠ
Lesná 10 za užívaný pavilón denného stacionára
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výšku nájomného podľa zmluvy s Mestom Kolárovo a ZPS a DS Kolárovo v hodnote
2550 € na rok 2014 a na nasledujúce roky za nebytové priestory uvedené v zmluve
o nájme nebytového priestoru schváleného uznesením MsZ č. 415/2012 B3 zo dňa
5.10.2012 a upraveného Dodatkom č.1 k zmluve podľa uznesenia MsZ č. 516/2013
zo dňa 28.1.2013.
2. úhradu režijných výdavkov súvisiacich s prevádzkou Denného stacionára v budove MŠ
Lesná 10, Kolárovo na účet MŠ Lesná 10 v hodnote 3450 eur na rok, na základe
uzatvorenej zmluvy medzi MŠ Lesná 10 a ZPS a DS Kolárovo.
č. 775/2014
uznesenie
k návrhu koncepcie vydania periodickej publikácie mesta prostredníctvom
Gúta TV s.r.o. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. vydávanie periodickej publikácie mesta prostredníctvom Gúta TV s.r.o. Kolárovo
v r. 2014
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 736/2013 B./1 – 2. a 3. zarážku
C./ žiada primátora mesta
1. predložiť na marcové zasadnutie MsZ návrh rozdelenia finančnej čiastky vo výške 7.800,-€
určenej na vydávanie periodickej tlače

č. 776/2014
uznesenie
k správe o čerpaní poskytnutej dotácie pre športové kluby v roku 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o čerpaní poskytnutej dotácie pre športové kluby v roku 2013, podľa
predloženého návrhu
č. 777/2014
uznesenie
k správe o čerpaní poskytnutej dotácie na kultúru v roku 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o čerpaní poskytnutej dotácie na kultúru v roku 2013, podľa
predloženého návrhu
č. 778/2014
uznesenie
k návrhu na poskytnutie dotácie pre športové kluby z rozpočtu mesta na r. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozdelenie finančnej čiastky 61.371,-€, vyčlenenej z rozpočtu Mesta Kolárovo na činnosť
športových klubov pôsobiacich na území mesta Kolárovo - na kalendárny rok 2014 - v súlade
s uznesením Komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ Kolárovo zo dňa 11.02.2014.
Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2014 –Športové kluby
P.č.

Žiadateľ:

Názov projektu

1.

Basketball Club KNIVES

Rozvoj basketbalu v meste 2014

2.800,-

650,-

2.

Corvin HE

Na činnosť HE

1.304,-

1.116,-

3.

FK Kolárovo

Zabezpečenie celoročnej činnosti

28.000,-

25.000,-

4.

FK Kolárovo

Org. podujatí pre seniorov a reprez. mesta

1.000,-

800,-

5.

HŠK-74 Kolárovo

Rozvoj hádzanej v meste

16.000,-

11.405,-

6.

Karate klub Taiyó Kolárovo

Karate pre mládež a dospelých

4.700,-

4.000,-

7.

Kassai Lovasíjász Isk.Vermes

Preteky v jazdeckom lukostrelectve

1.200,-

400,-

8.

Klub zimného plávania

Zimné plávanie – 25 akcií

497,-

400,-

9.

Miestny kynologický klub

Pretek o pohár MKK – VII. ročník

458,-

400,-

10.

STK Kolárovo

Zabezpečenie mat.-tech. vybavenia

2.000,-

1.000,-

11.

ŠK cyklistiky

Reprezentácia Kolárova

4.500,-

4.000,-

12.

ŠK Kolárovo judo+

Pravidelné pohybové aktivity

13.400,-

7.000,-

zápasenie

Žiadaná
suma v €

ŠK spolu

Navrhovaná
suma v €

4.000,-

13.

FK Veľký Ostrov

Činnosť športového klubu

2.500,-

800,-

14.

ZO chovateľov pošt. holubov

Zahraničná a vnútroštátna šport. činnosť

1.500,-

400,-

79.859,-

61.371,-

Spolu „športové kluby“

č. 779/2014
uznesenie
k návrhu na poskytnutie dotácie na kultúru z rozpočtu mesta na r. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. priznanie dotácií z rozpočtu mesta na podporu projektov podľa VZN mesta Kolárovo
č. 3/2014 v rámci oddielu 0840 v celkovej výške 10.200,- € na základe uznesenia Mestskej
rady v Kolárove zo dňa 24.02.2014 č. uznesenia 751/2014 A./1
Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2014 - Kultúra a iné
P.č. Žiadateľ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Názov projektu - kultúra

Schválená
suma

ALMA-ART

Celoročná činnosť vr. činnosti dram. krúžku

1 100 €

1 000 €

CSEMADOK

Sortáncjárás - Hagyományőrzés

1 000 €

1 000 €

helloGúta

Hegy megy Mohamedhez

2 500 €

1 000 €

Klub priateľov vážnej hudby

Celoročná činnosť vrát. usporiadania koncertu

950 €

300 €

Liga maďarských žien - MAL

Celoročná činnosť

1 155 €

1 000 €

Malodunajské rockové divadlo

Valahol Európában – muzikál

1 300 €

1 000 €

Mlynček

Mlynček 2014 - celoročná činnosť

2 400 €

1 000 €

Reformovaná kresťanská cirkev

Duchovný deň

560 €

200 €

Spolok Viktora Palkovicha

Emléknap Borka Géza szül. évfordulójára

650 €

625 €

Svetový strom obč. združenie

Spoznaj tradičnú kultúru svojich predkov

1 100 €

500 €

Združ.maď. rodičov- ZŠMK

Spievajme pre potešenie seba aj iných

210 €

0€

Združ.maď. rodičov- ZŠMK

Naše národné kultúrne dedičstvo

420 €

200 €

Združ.maď. rodičov-ZUŠ

Abs. koncert s tan. programom a výstavou

400 €

200 €

Združ. ochranárov DŽO

II. medzinárodný festival Folk Blues County

1 500 €

0€

Združ. ochranárov DŽO

Oprava a údržba nár. kult. pam. Vodný mlyn

2 000 €

1000 €

Spolu

17 245 €

P.č. Žiadateľ

1 Cirkevná spojená škola PM
2 Via Nova ICS
3 Za naše Kolárovo
4

Žiadaná
suma

ZO Slov.únia sluch.
postihnutých
Spolu "Iné"
Spolu "Kultúra a iné"

Názov projektu - iné
Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka

Žiadaná
suma

9 025 €
Schválená
suma

700 €

500 €

V. Nemzeti Összefogás Kupa

300 €

300 €

Verejnoprospešné aktivity v r. 2014

300 €

200 €

Slávnostný program k 15. výročiu založ. ZO

175 €

175 €

1 475 €

1175 €

18 720 €

10 200 €

č. 780/2014
uznesenie
k Programu odpadového hospodárstva mesta Kolárovo na roky 2011-2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Program odpadového hospodárstva mesta Kolárovo na roka 2011-2015

č. 781/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o spôsobe obhospodarovania lesných pozemkov mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o spôsobe obhospodarovania lesných pozemkov mesta Kolárovo
B./ schvaľuje
1.uzatvorenie zmluvy resp. dohody o pracovnej činnosti s odborným lesným hospodárom
p. Ing. Orémusz Petrom (č. osvedčenia 1/2007-NR)
C./ žiada
1.primátora mesta pokračovať v rokovaní o zámene lesných pozemkov so š.p. Lesy Banská
Bystrica
č. 782/2014
uznesenie
k návrhu na vypracovanie projektu nového monitorovacieho kamerového systému mesta
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh na vypracovanie projektu nového monitorovacieho kamerového systému mesta
Kolárovo s vykrytím z rozpočtu mesta na r. 2014 odd. 0443 Projekty
č. 783/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2013,
vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárovo za rok 2013,
vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2013
č. 784/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného stavebného úradu v Kolárove za rok 2013,
vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného obecného úradu na úseku preneseného výkonu
štátnej správy v oblasti stavebného konania, vyvlastňovacieho konania a pozemných
komunikácií vrátane finančného vyčíslenia výdavkov za rok 2013
B./ schvaľuje
1. doplatok obcí za rok 2013 vo výške 0,110554 € pripadajúci na 1 obyvateľa obce v zmysle
vykázaného čerpania výdavkov za rok 2013
2. rozpočet výdavkov spoločného obecného úradu na úseku stavebného konania a pozemných
komunikácií na rok 2014 s výškou príspevku obcí 1,829336 €/1 obyvateľa vrátane dotácie

3. dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na výkon prenesených
právomocí na úseku stavebného konania a pozemných komunikácií s výškou príspevku
1,829336 €/1 obyvateľa
č.785/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy pre súčasného nájomníka
na osade Dankó Pistu 71/4, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasného nájomníka Sztojkovú Klaudiu, bytom
Kolárovo, Osada Danko Pistu 71/4, od 01.03.2014 do 28.02.2015 , v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie
nájomného pomeru
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 786/2014
uznesenie
k prideleniu nájomného bytu na Ul. Remeselníckej 21/1 a na Ul. Radnótiho 40/2 Kolárovo
Mestské zastupitelstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1.výmenu bytov na Ul. Radnótiho č. 40/2 a na Ul. Remeselníckej 21/1 medzi súčasnými
nájomníkmi:
- Anyalaiová Agnesa bytom Ul. Remeselnícka 21/1
- Kovácsová Gabriela, bytom Ul. Radnótiho 40/2
B./ schvaľuje
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu
s Anyalaiovou Agnesou, bytom Kolárovo, Remeselnícka 21/1, na 1- izbový nájomný byt
na Ul. Radnótiho 40/2, od 01.03.2014 do 28.02.2015
2. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu
s Kovácsovou Gabrielou, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/2, na 3- izbový nájomný byt na
Ul. Remeselníckej 21/1, od 01.03.2014 do 28.02.2015 v prípade zaplatenia zábezpeky
podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok
nájomného
č. 787/2014
uznesenie
k odvolaniu Ing. Király Júliusa z funkcie člena Odbornej komisie ochrany verejného poriadku
pri MsZ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ odvoláva
1. Ing. Király Júliusa, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Ľ. Podjavorinskej 3029/15, z funkcie člena
Odbornej komisie ochrany verejného poriadku pri MsZ Kolárovo dňom 26.02.2014
B./ volí
1. Ing. Zifčák Tibora, riaditeľa OO PZ SR Kolárovo, bytom 946 03 Kolárovo, Pražské nám.
2369/32, za člena Odbornej komisie ochrany verejného poriadku pri MsZ Kolárovo
dňom 26.02.2014

č. 788/2014
uznesenie
k zloženiu členov komisie na vyhodnotenie verejného obstarávania projektu „Obnova
verejného osvetlenia v meste Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. nasledovných členov komisie na vyhodnotenie verejného obstarávania projektu
„Obnova verejného osvetlenia v meste Kolárovo“:
Ing. Bc. Iveta Némethová, Ing. Koczkás Beáta, Ing. Mészáros Imrich, Halász Ladislav,
Ing. Kelemen Július, Ing. Gőgh Alexander, Ing. Gőgh Michal, Fekete Attila, Ing. Kürti
Endre, Ing. Mgr. Forró Tibor a Bc. Lengyel István

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

