Uznesenie
z 39. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 10.5.2010
č. 800/2010
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. 801/2010
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo za
rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
za r. 2009
2. Stanovisko HKM k výsledkom hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál
za rok 2009
3. Správu HKM k NFK K02/10 HKM-3, K 03/10/HKM
4. Stanovisko k riešeniu zadĺženosti príspevkovej organizácie DP Globál predložené daňovým
poradcom p. Molnár Ladislavom
B./ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo za rok 2009
a finančné zúčtovanie s rozpočtom mesta
2. zaúčtovanie hospodárenia výsledku v schvaľovaní za rok 2009 v rámci hlavnej činnosti
stratu vo výške -5401,95 €
3. stratu z hospodárenia vedľajšej činnosti vo výške -5206,81 €
4. ročnú odmenu za r. 2009 pre riaditeľa príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo Ing.
Kucsera Štefana vo výške 15% zo zaúčtovaného tarifného platu v r. 2009 t.j. 1077,-€
C./ ukladá
1. MsÚ vypracovať návrh reštruktualizácie príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
Zodpovední: Ing. Némethová Iveta
Árgyusi Imrich
č. 802/2010
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za
rok 2009

2. preskupenie príspevku na r. 2009 na základe stĺpca Rozdiel tabuľkového prehľadu bodu A./
tejto správy
4962 €
3. Stanovisko HKM k výsledkom hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS
Kolárovo za rok 2009
4. Správu HKM z NFK K 02/10 - čiastka 2
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za rok 2009
2. zisk vedľajšej činnosti po zdanení použiť na tvorbu rezervného fondu
3317,33 €
3. zisk hlavnej činnosti po zdanení použiť na tvorbu rezervného fondu
517,88 €
4. ročnú odmenu za r. 2009 pre riaditeľa príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo Mgr.
Mayer Jánosa vo výške 15% zo zaúčtovaného tarifného platu v r. 2009 t.j. 957,-€
č. 803/2010
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo
za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za
rok 2009
2. Stanovisko HKM k výsledkom hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS
Kolárovo za rok 2009
3. Správu HKM z NFK K 02/10 čiastka 1
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za
rok 2009
2. Výsledok hospodárenia Z/S a DS za r. 2009 nasledovne:
Zariadenie pre seniorov Kolárovo
Príjmy:
457 048 €
Výdavky: 456 926 €
Preplatok:
122 €
Spoločné stravovanie
Príjmy:
25 308 €
Výdavky: 25 308 €
Denný stacionár
Príjmy:
22 028 €
Výdavky: 22 028 €
Celkom za celú organizáciu:
Príjmy:
504 384 €
Výdavky:
Prebytok hospodárenia: 122 €

504 262 €

3. ročnú odmenu za r. 2009 pre riaditeľa rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo PaedDr.
Kulich Lászlóa vo výške 12 % zo zaúčtovaného tarifného platu v r. 2009 t.j. 1197 €

č. 804/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Františka Rákocziho II s vyučovacím
jazykom maďarským – II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo, vrátane
ŠKD pri ZŠ za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z NFK K 02/10-4.1:5 vykonané v ZŠ, ZUŠ a MŠ Brnenské námestie,
Kolárovo
B./ schvaľuje
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Františka Rákocziho II s vyučovacím
jazykom maďarským – II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo, vrátane
ŠKD pri ZŠ za rok 2009
č. 805/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím
jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo vrátane ŠKD pri ZŠ
za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím
jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo vrátane ŠKD pri
ZŠ za rok 2009
č. 806/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo, vrátane ŠKD pri ZŠ za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo, vrátane ŠKD pri ZŠ za rok 2009
č. 807/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským –
Óvoda, Brnenské nám. 16, Kolárovo za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským –
Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo za rok 2009, v tom správu o rozpočtovom
hospodárení Školskej jedálne pri MŠ za rok 2009

č. 808/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola,
Kostolné nám. 10, Kolárovo za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola,
Kostolné nám. 10, Kolárovo za rok 2009
č. 809/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity za
rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o rozpočtovom hospodárení škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity za
rok 2009
B./ ukladá
1. MsÚ predložiť zoznam nutných revízií v ZŠ, MŠ a ŠZ do konca r. 2010, vrátane cenových
ponúk od odborne spôsobilých osôb
Zodpovedný: Ing. Gőghová M.
Termín: júl 2010
č. 810/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za rok 2009 vrátane hodnotenia
programového rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
a) výročnú správu a rozbor záverečného účtu mesta za rok 2009,
b) záverečný výrok zo správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2009
a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2009,
c) odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2009
d) správu HKM z NFK K 02/10, K 03/10
e) rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2009
B./ schvaľuje
a) záverečný účet mesta za rok 2009 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi :
1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
V tom :
Príjmy bežného rozpočtu :
6.141.058,87 €
Výdavky bežného rozpočtu :
- 5.768.235,34 €
(Vrátane limitov RO na BV)

Prebytok bežného rozpočtu :

+ 372.823,53 €

+ 372.823,53 €

2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
V tom :
Príjmy kapitálového rozpočtu :
1.098.763,40 €
Výdavky kapitálového rozpočtu :
- 1.236.236,23 €

- 137.472,83 €

(vrátane limitov RO na KV)

Schodok kapitálového rozpočtu :

-

137.472,83 €

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2009
vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške

+ 235.350,70 €

Z prebytku hospodárenia sa vylučujú podľa § 16 ods.6 účelovo
určené prostriedky poukázané v roku 2009 nevyčerpané v roku
2009 s možnosťou použitia v roku 2010 v celkovej výške

- 140.172,09 €

Prebytok hospodárenia roka 2009 zistený podľa § 16 ods.6
zákona o rozpočtových pravidlách

+ 95.178,61 €

3. Finančné operácie uzatvorilo mesto so zostatkom vo výške
V tom :
Príjmové finančné operácie :
410.058,13 €
Výdavkové finančné operácie :
- 273.477,62 €
Zostatok finančných operácií :
+ 136.580,51 €
4. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového
hospodárenia mesta k 31.12.2009 :
V tom :
a) prebytok hospodárenia roka : + 95.178,61 €

+ 136.580,51 €

572.555,03 €

(po vylúčení účelových prostriedkov)

b) zostatok finančný operácií
c) zostatok peňažných fondov

+ 136.580,51 €
+ 340.795,91 €

5. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia
do peňažných fondov :
V tom :
a) rezervný fond :
b) fond údržby :
6. Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu
roka 2010 v sume :
v tom :
- 06.1.0. Rozvoj bývania
(BD 18 b.j. – vlastné zdroje, terénne úpravy Podhájska)
- 09.1.2. Základné školy
(rekonštrukčné práce)
- 04.5.1. Cestná doprava
(rekonštrukcie ciest,chodníkov,parkoviská, AS)
- 01.1.1.6. Verejná správa
(rekonštrukčné práce v budovách mesta)
- 08.4.0. Obradná sieň
(rekonštrukcia márnice, vybudovanie urnovej steny v cint.)

572.555,03 €
539.451,28 €
33.103,75 €
471.346,00 €
177.614,00 €
65.554,00 €
145.398,00 €
37.600,00 €
17.000,00 €

- 01.1.1.6 Verejná správa
(nákup úžitkového vozidla pre potreby mesta)
- 08.1.0. Športová hala, štadion K.Gőgha
(rekonštrukcie, a iné)

9.000,00 €
19.180,00 €

b) audítora na overenie účtovnej závierky mesta na rok 2010 v osobe Ing. Beke Alexandra,
certifikovaného audítora, č. licencie 000480, so sídlom Komárno, Ul. R. Seressa 12/206
C./ ukladá MsÚ
1. vydať vypracovaný osobitný predpis na čerpanie kap. výdavkov na hmotný majetok
ktorého ocenenie je nižšie ako suma ustanovená § 22 ods. (2) zákona 595/2003 Z.z.
v z.n.p., (1 700,-€)
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: júl 2010
2. vydať smernicu, ktorou sa ustanovujú zásady účtovania časového rozlišovania nákladov
a výnosov, zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania
opravných položiek v podmienkach Mesta Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: júl 2010
č. 811/2010
uznesenie
k návrhu odmeňovacieho poriadku poslancov MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o obecnom zriadení),
2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) novely zákona o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov
B./ schvaľuje
1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva s účinnosťou od 1.4.2010
C./ ruší
1. uznesene MsZ č. 8/2006 zo dňa 22.12.2006 a to v častiach týkajúcich sa odmeňovania
poslancov mestského zastupiteľstva a 120/2007 zo dňa 25.6.2007 v celom rozsahu
č. 812/2010
uznesenie
k návrhu krátkodobého investičného zámeru mesta upresneného k 31.12.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu krátkodobého investičného plánu mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu

B./ ruší
1. z uznesenia MsZ č. 755/2010 zo dňa 1.3.2010, ktorým bol schválený krátkodobý
investičný plán Gúta Service Kolárovo na rok 2010, a to:
- investičnú akciu uvedenú v bode A.1.2. Športová hala na ul. Školskej
a Štadión Kolomana Gőgha s výnimkou nákupu kompaktného umývacieho
automatu
- investičnú akciu uvedenú v bode A.1.3. Trhovisko na ul. Tržnej,
- investičnú akciu uvedenú v bode A.1.4.. Administratívna budova a dielne
C./ doplňuje
1. krátkodobý investičný plán mesta Kolárovo o nasledovné akcie:
04.5.1. Projektové dokumentácie cestné hospodárstvo a doprava
č. 1. Parkovisko Ul. lesná pre MŠ
+ 4.000,-€
vynechať „bez finančného krytia“
- vypracovanie projektu na realizáciu dopravných značiek a dopravných zariadení
v intervale mesta „Projekt dopravného značenia mesta Kolárovo“ vyhotovený
projektovou kanceláriou STOMON s.r.o. T. Vansovej 24, 940 59 Nové Zámky za cenu
1650 € vr. DPH
06.1.0. Bývanie a občianska vybavenosť
- obradná sieň – cintorín
3.000,-€
č. 14 osadenie reflektorov + vybudovanie verejného
osvetlenia na Pražskom námestí
+ 1.000,-€
Iné:
- nákup motorového vozidla Škoda Octavia Tour Combi 1,6 MPI 75 kW – 102 PS
Akontácia vo výške 3600,-€ pre spoločnosť Škoda Leasing, Kiss Alexander Real-N s.r.o.
Komárno, Prowazekova 7
- vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy Slovenskej Pošty
3995,-€
- vybudovanie vodovodnej prípojky v rámci okružnej križovatky
1725,50 €
podľa cenovej ponuky DP Globál Kolárovo
- rozšírenie pešej zóny na Ul. tržnej
1200,-€
- vyhotovenie prírodného kúpaliska – projektová dokumentácia
č. 813/2010
uznesenie
k návrhu postupového plánu na zabezpečenie prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin
r. 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán na zabezpečenie prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin r. 2010,
vrátane príspevku pre rodičov, taktiež príspevku z rozpočtu mesta
č. 814/2010
uznesenie
k žiadosti zamestnancov škôl a ŠZ o poskytnutie stravovacích poukážok
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť Odborového zväzu pri ZŠ o umožnenie zabezpečenia stravovania mimo
školských jedální

č. 815/2010
uznesenie
k návrhu na vytvorenie mestskej listárne z nazbieraných písomných materiálov
p. Hencz Jozefa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh na vytvorenie mestskej listárne z nazbieraných písomných materiálov p. Hencz
Jozefa
č. 816/2010
uznesenie
k informatívnej správe riaditeľa OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území
mesta Kolárovo vrátane ich mestských častí za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu riaditeľa OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území
mesta Kolárovo vrátane ich mestských častí za rok 2009
č. 817/2010
uznesenie
k Výročnej správe o hospodárení Gúta TV s.r.o. Kolárovo o výsledku hospodárenia
a o výsledkoch poskytovaných služieb za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Výročnú správu o hospodárení Gúta TV s.r.o. Kolárovo
B./ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. v schvaľovacom konaní za r. 2009
- zisk v čiastke: 3163,79 €
2. rozdelenie disponibilného zisku nasledovne:
prídel do rezervného fondu spoločnosti:
163,79 €
podiel zo zisku:
konateľom spoločnosti:
1000,- €
zamestnancom spoločnosti:
1000,- €
podiel spoločníkovi :
1000,- €
3. cenovú kalkuláciu za poskytnutú službu (výroba a vysielanie programov a videotextových
správ) pre Mesto Kolárovo vo výške 2800 € /mesiac účinnosťou od 1.5.2010
C./ ukladá
1. konateľom spoločnosti Gúta TV s.r.o. zabezpečiť resp. vyhodnotiť cenové ponuky na
mikrovlnové prepojenie MsÚ a štúdie televízie. Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk
predložiť na júnové zasadnutie MsZ
Zodp. Ing. Andrej Kürti
Bc. Lengyel István

č. 818/2010
uznesenie
k aktualizácii cenníka výkonov príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo za služby
poskytnuté pre mesto Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Aktualizáciu cenníka výkonov príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo za služby
poskytnuté pre mesto Kolárovo
B./ ukladá
1. riaditeľovi príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo od roku 2010 založiť
samostatnú evidenciu na každý dopravný prostriedok s administratívnym podchytením
každého vykonaného úkonu v ňom
Zodpovedný: Ing. Gogh Alexander
Termín: júl 2010
č. 819/2010
uznesenie
k cenovej kalkulácii dopravných prostriedkov a mechanizmov príspevkovej organizácie
DP Globál Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Cenovú kalkuláciu dopravných prostriedkov a mechanizmov príspevkovej organizácie DP
Globál Kolárovo
č. 820/2010
uznesenie
k Výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výročnú správu o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2009
2. správu nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky spoločnosti KolByt, s.r.o.
Kolárovo za rok 2009
3. stanovisko DR k hospodáreniu spoločnosti KolByt, s.r.o. za rok 2009
B./ schvaľuje
1. výsledok hospodárenia spoločnosti KolByt, s.r.o. po zdanení v schvaľovacom konaní
za rok 2009 – zisk v čiastke
1.130,85 €
2. rozdelenie disponibilného zisku nasledovne:
a.) prídel do rezervného fondu spoločnosti (min. 5%)
60,-€
b.) preúčtovaním čiastočnej úhrady na účet „nevysporiadané straty z minulých
období“ (k 31.12.2009, 1.629.640,-Sk,/54.094,18 €)
1.070,85 €

3. v rámci plánu investície spoločnosti KolByt, s.r.o. na rok 2010:
názov investície
v tis. Sk
v € bez DPH
1. Vybudovanie:
a.) dilatácie na hlavnom prívode sekundárnych tepelných rozvodov ÚK+TÚV
b.) prípojky STR ÚK+TÚV pre OD Brnenské nám. č. 7
12.900,-€
2. Obstaranie nového náhradného obehového čerpadla CTZ
2.000,-€
financovanie zabezpečiť: z odpisov na r. 2010
14.886,91€
4. plán údržby a opráv CTZ, PTR, STR, VS 1-5, KAB na rok 2010
Opravy CTZ-dodávateľská a vlastná oprava spolu
717 tis. Sk
23. 800 €
Opravy technologických zariadení VS spolu
270 tis. Sk
8. 960 €
Opravy na rozvodoch PTR, STR spolu
162 tis. Sk
5. 370 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu:
1.149 tis. Sk
38.130 €
5. vyplatenie ročnej odmeny konateľovi spoločnosti KolByt, s.r.o. Ing. Dévai Alexandrovi
nasledovne:
- za dosiahnutie aktívneho hospodárskeho výsledku (pri celoročnom hodnotení výsledkov
hospodárenia spoločnosti) za rok 2009 vo výške 10% z objemu skutočne vyplatených
miezd v roku 2009 (bez odmien a mzdových náhrad)
6. úpravu mesačného platu pre konateľa spoločnosti KolByt, s.r.o. z 1.010,-€ na úroveň
1.040,-€ počnúc dňom 1.6.2010
C./ odporúča primátorovi mesta
1. financovanie rekonštrukcie STR ÚK+TÚV pre obytné domy Brnenské nám. 9-14
z rozpočtu mesta schválenej uzn. MsZ v Kolárove č. 789/2010 zabezpečiť formou
zapracovania tejto investície do rozpočtu mesta pre rok 2010
2. financovanie hydraulického vyregulovania ÚK objektu Zdravotného strediska pomocou
automatických radiátorových termoregulačných ventilov a osadenie pomerových meračov
tepla na radiátory ZS v zmysle technického a cenového návrhu spoločnosti KolByt, s.r.o.
v hodnote 7.302,55 € vr. DPH zapracovať do rozpočtu mesta pre rok 2010
3. poskytnúť účinnú pomoc pri vysporiadaní dlhodobej pohľadávky spoločnosti KolByt, s.r.o.
voči DP Globál vo výške 1.765,10 €, ktorá vznikla v r. 2007 pri výstavbe 21 b.j.
4. k výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. prijať na rokovaní Valného
zhromaždenia spoločnosti KolByt, s.r.o. nasledovné rozhodnutia:
Valné zhromaždenie spoločnosti KolByt, s.r.o.:
A./ berie na vedomie
1. výročnú správu o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2009
2. správu nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky spoločnosti KolByt, s.r.o.
Kolárovo za rok 2009
3. stanovisko DR k hospodáreniu spoločnosti KolByt, s.r.o. za rok 2009
B./ schvaľuje
1. výsledok hospodárenia spoločnosti KolByt, s.r.o. po zdanení v schvaľovacom konaní
za rok 2009 – zisk v čiastke
1.130,85 €

2. rozdelenie disponibilného zisku nasledovne:
a.) prídel do rezervného fondu spoločnosti (min. 5%)
60,-€
b.) preúčtovaním čiastočnej úhrady na účet „nevysporiadané straty z minulých
období“ (k 31.12.2009, 1.629.640,-Sk,/54.094,18 €)
1.070,85 €
3. v rámci plánu investície spoločnosti KolByt, s.r.o. na rok 2010:
názov investície
v tis. Sk
v € bez DPH
1. Vybudovanie:
a.) dilatácie na hlavnom prívode sekundárnych tepelných rozvodov ÚK+TÚV
b.) prípojky STR ÚK+TÚV pre OD Brnenské nám. č. 7
12.900,-€
2. Obstaranie nového náhradného obehového čerpadla CTZ
2.000,-€
financovanie zabezpečiť: z odpisov na r. 2010
14.886,91€
4. plán údržby a opráv CTZ, PTR, STR, VS 1-5, KAB na rok 2010
Opravy CTZ-dodávateľská a vlastná oprava spolu
717 tis. Sk
23.800 €
Opravy technologických zariadení VS spolu
270 tis. Sk
8.960 €
Opravy na rozvodoch PTR, STR spolu
162 tis. Sk
5.370 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu:
1.149 tis. Sk
38.130 €
5. vyplatenie ročnej odmeny konateľovi spoločnosti KolByt, s.r.o. Ing. Dévai Alexandrovi
nasledovne:
- za dosiahnutie aktívneho hospodárskeho výsledku (pri celoročnom hodnotení výsledkov
hospodárenia spoločnosti) za rok 2009 vo výške 10% z objemu skutočne vyplatených
miezd v roku 2009 (bez odmien a mzdových náhrad)
6. úpravu mesačného platu pre konateľa spoločnosti KolByt, s.r.o. z 1.010,-€ na úroveň
1.040,-€ počnúc dňom 1.6.2010
č. 821/2010
uznesenie
k vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2009, vrátane využitia získaných
finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu
komunálneho odpadu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Hodnotenie hospodárenia s komunálnym odpadom na území mesta za rok 2009
B./ ukladá MsÚ v spolupráci s odbornými komisiami pri MsZ
1. vypracovať návrh na skvalitnenie separácie komunálneho odpadu na území mesta
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: septembrového zas. MsZ
822/2010
uznesenie
k Územnému plánu mesta Kolárovo – Zmena č. 3
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu

B./ akceptuje
1. stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k preskúmaniu návrhu územnoplánovacej
dokumentácie, č. KSÚNR-2010-541 z 26.03.2010
C./ schvaľuje
1. Územný plán mesta Kolárovo – Zmena č. 3
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo 6/2010 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu mesta Kolárovo – Zmena č. 3
D./ ukladá MsÚ
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN mesta Kolárovo – Zmena č. 3
2. vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
4. uložiť schválený územný plán na Mestskom úrade, na Krajskom stavebnom úrade v Nitre
č. 823/2010
uznesenie
k Plánu organizačno-technického zabezpečenia 26. kolárovského jarmoku a XVII. Ročníka
Kolárovo CUP 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia 26. kolárovského jarmoku v roku 2010
a Organizačný plán Kolárovo CUP-2010
2. Finančnú čiastku vo výške 1.328,-€ z rozpočtu mesta na rok 2010 na krytie výdavkov pri
zabezpečení účasti remeselníkov na 26. kolárovskom jarmoku s finančným krytím
z kapitoly 08.2.09 ostatná kultúrna činnosť – kultúrne podujatia
č. 824/2010
uznesenie
k predĺženiu nájomných zmlúv v obytnom dome 21 b.j. Kostolné nám. 7A,7B Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh na obnovenie nájomných zmlúv za predpokladu splnenia podmienok rozpísaných
podľa predloženého materiálu
B./ schvaľuje
1. predĺženie nájomných zmlúv s nájomníkmi podľa prílohy č. 2
2. predĺženie nájomných zmlúv s nájomníkmi podľa prílohy č. 3 v prípade, ak svoje záväzky
voči mestu uhradia v plnej výške do 31.5.2010
č. 825/2010
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Zápisnicu zo zasadnutia komisie sociálno-bytovej a zdravotnej zo dňa 5.5.2010

B./ schvaľuje
1. prevádzkový čas na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej
jednotke reštaurácia „ZLATÝ KLAS“ na predmet činnosti: -„ pohostinská činnosť, predaj
nápojov na priamu konzumáciu“ na adrese:
rad Puruk 366, 946 03 Kolárovo nasledovne:
pondelok – nedeľa:
od 10.00 hod. do 24.00 hod.
Prevádzkovateľ: POHOSTINSTVÁ – KOVÁCS, spol. s.r.o.
Miesto podnikania: Ul. biskupa Királya 35/6, 945 01 Komárno
2. rozšírenie počtu o ďalšieho zamestnanca v súlade s uznesením MsZ č. 794/2010 zo dňa
7.4.2010 v rámci poskytnutia príspevku na podporu miestnej zamestnanosti podľa § 50 i.)
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
č. 826/2010
uznesenie
k požiadavke Mesta Kolárovo k SAD Nové Zámky o rozšírenie zastávok v Meste Komárno
a o úhrade príspevku na cestovné výdavky z dôvodu výstavby okružnej križovatky
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy s SAD Nové Zámky dňom 11.5.2010 – o príspevku na zvýšené
náklady súvisiace s navýšením km liniek 401406, 401421, 401418, 405405. Výška
príspevku bude vyúčtovaná podľa skutočných km a tržieb z cestovného.
Predpokladané dopady na rozpočet mesta sa odhadujú na 6000,-€ bez DPH, vychádzajúc
z nákladu 0,94 €/km a rozsahu km 7676.
B./ ukladá MsÚ
1. požiadať SAD Nové Zámky o rozšírenie zastávok SAD v ranných hodinách, v Meste
Komárno pri Poliklinike - spoj číslo 44140690 a 44140616 a spoje č. 44140623,
44140627
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

