Uznesenie
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 05.12.2012
č. 464/2012
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. 465/2012
uznesenie
k Správe o zmene zákonov v školstve
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu MsÚ a SŠÚ o zmene zákonov v školstve vrátane prípravy normatívov
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ a ŠZ vypracovať dopad zmeny zákona o financovaní škôl a školských
zariadení spolu s návrhom úsporných opatrení
Zodpovední: riaditelia ZŠ a ŠZ
Termín: do 10.12.2012
2. MsÚ rezervovať v rozpočte mesta prostriedky na správu a rekonštrukčné práce škôl
a školských zariadení podľa počtu detí MŠ a žiaka ZŠ v súlade s nariadením vlády č.
668/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov v závislosti od koeficientu 59,30 € na žiaka
z podielovej dane čo predstavuje podľa predbežných prepočtov 96.307,-€
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
3. MsÚ vytvoriť rezervu v rozpočte mesta na zabezpečenie chodu škôl a školských zariadení
v originálnej právomoci mesta na r. 2013
Zodpovedné: Ing. Klára Oremová
Ing. Bc. Iveta Némethová
č. 466/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií (v €) na rok 2012 pre
základné škola v rámci prenesenej právomoci a nasledovne :
a) Základná škola F. Rákócziho II, V.Palkovicha 3, Kolárovo
schválený limit výdavkov, kód 111 :
upravený limit výdavkov, kód 111 k 31.8.2012
úprava limitu výdavkov, kód 111:
upravený limit výdavkov, kód 111

344 774
350 402
-1 620
348 782

účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008, predpoklad:
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
b) Základná škola M. Korvína, Školská 6, Kolárovo
schválený limit výdavkov, kód 111 :
upravený limit výdavkov, kód 111 k 31.8.2012
úprava limitu výdavkov, kód 111:
upravený limit výdavkov, kód 111
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008, predpoklad:
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
c) Základná škola J.Á. Komenského, Rábska 14, Kolárovo
schválený limit výdavkov, kód 111 :
upravený limit výdavkov v €, kód 111 k 31.8.2012
úprava limitu výdavkov, kód 111:
upravený limit výdavkov, kód 111
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008, predpoklad:
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111

1 766
2 000

433 740
465 326
-4 843
460 483

2 067
708

308 231
322 838
-3 114
319 724
2 046
1 000

2. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií (v €) v rámci originálnej
právomoci mesta, na rok 2012 pre ŠKD pri základných školách, ZUŠ, MŠ
nasledovne::
a) Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, kód 41 k 01.8.2012
úprava limitu výdavkov, kód 41:
upravený limit výdavkov, kód 41
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
b) Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, kód 41 k 31.8.2012
úprava limitu výdavkov, kód 41:
upravený limit výdavkov, kód 41

47 866
-1 200
46 666

2 770

73 714
-1 875
71 839

účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy uzn. MsZ č. 309/2012:
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
c) Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012
úprava limitu výdavkov, kód 41:
upravený limit výdavkov, kód 41

1 260
4 346

42 122
-1 085
41 037

účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy uzn. MsZ č. 309/2012:
1 174
z RM uzn. MsZ č. 307/2012:
1 226
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
1 920
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
d) Materská škola s VJM, Brnenské námestie 16, Kolárovo bez elokovaných tried
schválený limit normatívnych výdavkov
bez vlastných príjmov, kód 41 :
118 181
upravený limit výdavkov, kód 41 (uzn.284/2012)
118 124
úprava limitu výdavkov, kód 41:
-2 960
upravený limit výdavkov, kód 41
115 164
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
bez elokovaných tried:
2 213
Nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
Elokované triedy MŠ Brnenské nám. 16
rozpočet na elokované triedy z rozpočtu MŠ Lesná 8
vlastné príjmy podľa čl.15 ods.1. VZN 7/2008,
do výšky 50% skutočných príjmov, predpoklad:
Nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
e) Školská jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, kód 41 :
upravený limit výdavkov, kód 41 k 31.8.2012
úprava limitu výdavkov, kód 41:
upravený limit výdavkov, kód 41
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

26 306
1 304

20 300
26 935
- 670
26 265
0
0

f) Základná umelecká škola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, kód 41 :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, k 31.8.2012
úprava limitu výdavkov, kód 41:
upravený limit výdavkov, kód 41
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy uzn. MsZ č. 309/2012:
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
-Nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111

138 950
140 382
-3 550
136 832

2 043
5 204

č. 467/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity v rámci originálnej
právomoci mesta na rok 2012 nasledovne (údaje v €):
a) Materská škola Lesná 8, Kolárovo: ukončenie činnosti dňa 31.08.2012
rozpis upraveného limitu normatívnych výdavkov
bez vlastných príjmov, kód 41 k 31.3.2012:
142 922
rozpustenie rezervy na nezaplatené faktúry r.2011
455
vyúčtovanie tepla:
2 997
zníženie rozpočtu:
-3 175
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa uzn.MsZ 309/2012:
1 839
Rozpočet spolu na bežné výdavky bez vlastných
príjmov a účelových dotácií zo štátneho rozpočtu:
145 038
čerpanie rozpočtu k 31.08.2012
90 160
čerpanie rozpočtu na mzdy a odvody za august 2012
9 796
zostatok rozpočtu k rozdeleniu medzi elokovanými triedami (ET)
s VJS a sVJM bez vlastných prímov a účelových dotácií zo ŠR 45 082
rozdelenie zostatku rozpočtu pre ET s VJS
pre ET s VJM
vlastné príjmy podľa čl.15 ods.1.VZN 7/2008,
do výšky 50% skutočných príjmov (čerpanie :0,00 €):
rozdelenie pre ET s VJS, predpoklad:
pre ET s VJM, predpoklad:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu:
sa rozdeľujú a čerpajú do výšky skutočných príjmov a na základe
skutočného stavu detí podľa osobitných predpisov

18 776
26 306

2 339
1 035
1 304

b) Materská škola Lesná 10, Kolárovo bez elokovaných tried:
rozpis upraveného limitu normatívnych výdavkov bez
bez vlastných príjmov, kód 41 k 31.8.2012:
zníženie rozpočtu:
vyúčtovanie tepla:
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa uzn.MsZ 309/2012:
vlastné príjmy podľa čl.15 ods.1. VZN 7/2008,
do výšky 50% skutočných príjmov, predpoklad:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu do výšky príjmov
Elokované triedy MŠ Lesná 10
rozpočet na elokované triedy z rozpočtu MŠ Lesná 8
vlastné príjmy podľa čl.15 ods.1. VZN 7/2008,
do výšky 50% skutočných príjmov, predpoklad:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu do výšky príjmov
c) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, kód 41 k 31.8.2012:
zníženie rozpočtu:
vyúčtovanie energií:
rozpustenie rezervy na nezaplatené faktúry r.2011
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa uzn.MsZ 309/2012:
d.) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, kód 41 k 31.8.2012:
zníženie rozpočtu:
rozpustenie rezervy na nezaplatené faktúry r.2011
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa uzn.MsZ 309/2012:
e) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov, kód 41 k 31.8.2012:
zníženie rozpočtu:
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa uzn.MsZ 309/2012:
f) Centrum voľného času, Kolárovo
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 31.8.2012:
zníženie rozpočtu:
rozpustenie rezervy na nezaplatené faktúry r.2011
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa uzn.MsZ 309/2012:
vlastné príjmy podľa VZN 7/2008, a uzn. MsZ
č. 442/2012 A1/j), predpoklad:
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu do výšky príjmov

89 526
- 3 065
2 996
8 902
1 660

18 776
1 035

67 449
-3 441
262
2 416
0

40 011
- 883
81
7 192

63 680
- 216
358

101 391
- 2 570
628
686
5 308

č. 468/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu cirkevných škôl a školských zariadení na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu normatívnych dotácií na rok 2012 pre školy a školské zariadenia mimo
zriaďovacej právomoci Mesta Kolárovo, pre zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza, Trnava nasledovne:
a) Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej základnej školy s materskou školou Panny
Márie s vyučovacím jazykom maďarským - Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola
és Óvoda, Brnenské nám. 15, Kolárovo
Schválená normatívna dotácia v €, kód 41 :
upravená normatívna dotácia v € kód 41 k 1.10.2012
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
upravená normatívna dotácia v € kód 41:

10 546
18 947
- 474
18 473

b) Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom
maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie
15, Kolárovo, dotácia pre deti v materskej škole
Normatívna dotácia v €, na obdobie sept.až dec. 2012 kód 41:
6 300
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
- 160
upravená normatívna dotácia v € kód 41:
6 140
c) Školská jedáleň ako súčasť Cirkevného gymnázia Panny Márie s vyuč.jaz.maď. Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Brnenské nám. 15,
Kolárovo
Normatívna dotácia pre deti od 3 do 6 rokov
veku v €, kód 41 : na obdobie sept.až dec. 2012 kód 41:
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
upravená normatívna dotácia v € kód 41:
Normatívna dotácia pre žiakov ZŠ
veku v €, kód 41:
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
upravená normatívna dotácia v € kód 41:

1 619
- 41
1578

10 997
- 275
10 722

č. 469/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na r. 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2012 podľa
predloženého návrhu so zapracovaním 1% zníženia príspevku od mesta, ktoré zodpovedá
sume 4.588,-€

B./ ukladá
1. riaditeľovi Gúta Service, aby náklady na energie rozpísal zvlášť na areál a športovú halu
2. riaditeľovi organizácie Gúta Service naviac práce do konca roka nefakturovať, záväzky do
roka 2013 nepreniesť za podmienky obdržania príspevku od zriaďovateľa
Zodpovedný: Ing. Gőgh Alexander
3. riaditeľovi organizácie Gúta Service vykonať dôslednú kontrolu vedenia evidencie
návštevy športovej haly a futbalového ihriska a po pravidelnom odsúhlasení zabezpečiť
včasné odovzdanie na mestský úrad
Zodpovedný: Ing. Gőgh Alexander
Úloha: stála
č. 470/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na rok 2012 podľa
predloženého návrhu s 2,5%-ným znížením príspevku od mesta ktoré zodpovedá sume
4.080,-€
č. 471/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu mesta na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie mesta č. 4/2012, do ktorého je zapracované zvýšenie rozpočtu
príjmov a výdavkov mesta za obdobie III. štvrťroka 2012 o tzv. oprávnené prekročenie
rozpočtu, schválené primátorom mesta dňa 16.10.2012 a ktorým sa rozpočet príjmov
a výdavkov zvyšuje zo sumy 10.729.740,-€ na sumu 10.761.732,-€
2. Predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2012 ako rozpočtové opatrenie mesta
č. 5/2012
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta na rok 2012 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie
č. 5/2012 s nasledovnou zmenou:
príspevok pre Gúta Service sa z pôvodného navrhovaného zníženia o 2,5% (11.470,-€)
upravuje na 1% (4.588,-€) a rozdiel 6.882,-€ sa odoberá z výdavkov oddielu 0116 Verejná
správa. Vplyvom úpravy sa rozpočet príjmov a výdavkov znižuje zo sumy 10.761.732,- €
na sumu 10.694.462,-€
č. 472/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 10/2012 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom
stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 10/2012 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov
a v dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, podľa predloženého návrhu
účinnosťou od 1.1.2013

č. 473/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 11/2012 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 11/2012 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 podľa
varianty A./ predloženého návrhu
č. 474/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 12/2012 o dani za psa na kalendárny rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. zápisnicu o pripomienkovom konaní k návrhu VZN mesta Kolárovo o dani za psa
č. 12/2012 na rok 2013 zo dňa 26.11.2012
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 12/2012 o dani za psa na kalendárny rok 2013, podľa predloženého
návrhu
č. 475/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 13/2012 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 13/2012 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2013,
podľa predloženého návrhu
č. 476/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 14/2012 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny
rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 14/2012 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny
rok 2013, podľa predloženého návrhu
č. 477/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 15/2012 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 15/2012 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2013, podľa
predloženého návrhu

č. 478/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 16/2012 o poplatku na kalendárny rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. zápisnicu o pripomienkovom konaní k návrhu VZN mesta Kolárovo o poplatku č. 16/2012
na rok 2013 zo dňa 26.11.2012
2. zápisnicu o pripomienkovom konaní k návrhu VZN mesta Kolárovo o poplatku č. 16/2012
na rok 2013 zo dňa 28.11.2012
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 16/2012 o poplatku na kalendárny rok 2013 podľa varianty A./
predloženého návrhu
C./ neschvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 16/2012 o poplatku na kalendárny rok 2013 podľa varianty A./
predloženého návrhu so zapracovaním pripomienky komisie podnikateľskej,
poľnohospodárstva a RR mesta pri MsZ v rámci pripomienkového konania do čl. 3 b.
prepočet na jednu osobu a rok tak, aby predstavoval sumu 18,-€ resp. zapracovať zmeny
číselných hodnôt vyplývajúcich z tejto úpravy v čl. 8 „zníženie poplatku“
2. VZN mesta Kolárovo č. 16/2012 o poplatku na kalendárny rok 2013 podľa varianty B./
predloženého návrhu so zapracovaním pripomienky komisie finančnej a majetku mesta pri
MsZ v rámci pripomienkového konania zo dňa 26.11.2012
č. 479/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo v r. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1.zápisnicu z vyhodnotenia pripomienok k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 17/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo zo dňa 30.11.2012
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo podľa
predloženého návrhu účinnosťou od 1.1.2013 zapracovaním pripomienky komisie
finančnej a majetku mesta pri MsZ a uznesenia mestskej rady č. 444/2012 A./ zo dňa
29.11.2012 v rámci pripomienkového konania nasledovne:
nové znenie čl. 6 ods. 3
Z rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok možno jednej oprávnenej osobe na jeden
projekt poskytnúť iba jednu dotáciu a to maximálne do 70% rozpočtových nákladov
projektu.
č. 480/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 18/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na
území mesta Kolárovo na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 18/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na
území mesta Kolárovo na rok 2013, podľa predloženého návrhu

č. 481/2012
uznesenie
k stave pripravenosti organizačného zabezpečenia 8. ročníka kolárovských vianočných trhov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia 8. ročníka kolárovských vianočných trhov
a kultúrneho programu v roku 2012
B./ neschvaľuje
1. usporiadanie silvestrovského ohňostroja z dôvodu úsporných opatrení vykonaných
v celom rozpočte mesta Kolárovo na r. 2012
č. 482/2012
uznesenie
k návrhu plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie I. polroka 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HKM na obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013
B./ poveruje
1. HKM na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na obdobie
od 01.01.2013 do 30.06.2013
č. 483/2012
uznesenie
k Správe HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 05/2012 a č. 06/2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledku NFK č. 05/2012 – kontrola postupu zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
2. Správu HKM o výsledku NFK č. 06/2012 – kontrola vyberania príspevkov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri
základných školách
č. 484/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o priebehu realizácie investičnej aktivity mesta Kolárovo
„Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území mesta Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Písomné hodnotenie stavu realizácie jednotlivých etáp, vr. čerpania rozpočtu, spracované
Ing. Mészáros Imrichom, ved. odd. výstavby a OŽP dňa 21.11.2012
2. Informatívnu správu komisie povodňovej ochrany a OŽP zo dňa 23.11.2012, v súlade
s uznesením MsZ č. 389/27.06.2012 – poverenie komisie s úlohou verejnej kontroly
investičnej aktivity mesta
B./ konštatuje, že
1. Na základe „zisťovacích protokolov v počte 3 – o vykonaných stavebných prácach“,
čerpanie rozpočtu investičnej aktivity ku dňu 05.11.2012 predstavuje čiastku 1.007.446,24
€ bez DPH v pomere 45,07%

C./ schvaľuje
1. za účelom pravidelnej údržby už dokončených úsekov „zrekonštruovanej odvodňovacej
siete“ do rozpočtu mesta pre rok 2013 zapracovať finančnú čiastku 4.000,-€ do kapitoly
„vodné hospodárstvo“
Termín: december 2012
2. zabezpečiť výrub stromov (skupinu vŕb) po ľavej strane horného odvodňovacieho kanála
– pred predmostením kanála miestnou komunikáciou Ul. staničnej
Termín: 28.2.2013
3. zabezpečiť zameranie lokalít ulíc – Bratislavská, Horná, Agátová a Horný rad, za účelom
overenia možnosti odvodu povrchových vôd do prírodnej zbernej nádrže, ktorá sa
nachádza v bezprostrednej blízkosti ulíc
Termín: do 20.01.2013
4. v prípade pozitívnych výsledkov zamerania, v zimných mesiacoch (január-marec) r. 2013
pokračovať v prečistení a vyhotovení „odvodňovacieho jarku“ v lokalite ulíc:
Bratislavská, Rad puruk, Sládkovičova, Horná
Termín: do 31.03.2013
Zodpovedný: body 1-4. Ing. Imrich Mészáros
č. 485/2012
uznesenie
k vymenovaniu členov autorského kolektívu na vydanie knihy o histórii mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. členov autorského kolektívu na vydanie knihy o histórii mesta nasledovne:
- Kolektív autorov: 1. Ing. Béla Angyal
2. PaedDr. Judit Bagita
3. Bc. Tamás Varga
- Lektori:
1. Mgr. Andrea Révész Szabó (maďarský jazyk)
2. RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (slovenský jazyk)
- Preklad knihy z maďarského jazyku do jazyka slovenského: Mgr. Žofia Nagyová
B./ ukladá
1. predloženie návrhu koncepcie a finančného krytia s dopadom na rozpočet mesta po
odsúhlasení s kolektívom autorov z pohľadu špecifikácie, zamerania, termínu
Zodpovedná: Ing. Bc. Iveta Némethová
vypracovania, počtu výtlačkov atď.
Termín: marcové 2013
č. 486/2012
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Dávidom Bartanuszom a manželkou Anetou, bytom
Kolárovo, Pražské nám. 36/3, od 06.12.2012 do 30.11.2013, v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Gejzom Egrim družkou Janou Palóovou, bytom Kolárovo,
Radnótiho 40/9, od 06.12.2012 do 30.11.2013 v zmysle zásad nakladania s majetkom
mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ladislavom Zsolnaim a družkou Denisou Madarászovou,
bytom Kolárovo, Radnótiho 40/5 od 01.01.2013 do 31.12.2013 v zmysle zásad nakladania
s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Margitou Spevákovou a druhom Ladislavom Szabóm ,
bytom Kolárovo, Radnótiho 40/6 , od 01.01.2013 do 31.12.2013 v zmysle zásad nakladania
s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Denisou Spevákovou a manželom Petrom Spevákom,
bytom Kolárovo, Radnótiho 40/11, od 01.01.2013 do 31.12.2013 v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ladislavom Horváthom a manželku Rozáliou
Horváthovou, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/5, od 01.01.2013 do 31.12.2013 v zmysle
zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Alžbetou Görnerovou a synom Jozefom Görnerom, bytom
Kolárovo, Radnótiho 42/8, od 06.12.2012 do 30.11.2013 v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
8. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Žanetou Sučekovou a druhom Adriánom Gőghom, bytom
Kolárovo, Kostolné nám.7A/5, na nájomný byt na Kostolnom nám.7A/1, od 06.12.2012 do
31.05.2013 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným
osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
9. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Viktorom Halászom a manželkou Silviou Halászovou,
bytom Kolárovo, Kostolné nám.7A/4, na nájomný byt na Kostolnom nám. 2/6, od
01.01.2013 do 31.12.2013 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Magdalénou Fülöpovou a manželom Alexandrom
Fülöpom, bytom Kolárovo, Partizánská 7/12, na nájomný byt na ul. Partizánskej 7/7, od
06.12.2012 do 31.07.2013 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
B./ neschvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ľubomírom Rajtárom a manželkou Marcelou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7/5, nakoľko nespĺňajú kritériá podľa VZN č. 8/2012 účinného
od 20.10.2012, § 4 bod 4. e) , v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č.
20 hodným osobitného zreteľa.

č. 487/2012
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s Attilom Mészárosom, bytom
Kolárovo, Šafáriková 5 a družkou Adrianou Molnárovou, bytom Kolárovo, Dlhá 60, na
nájomný byt na ul. Partizánskej 7/12 od 06.12.2012 do 30.11.2013 v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa v prípade
zaplatenia zábezpeky podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9
mesačných splátok nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s Tomášom Némethom a
družkou Petrou Lelkesovou, bytom Kolárovo, Školská 7/46, na nájomný byt na Kostolnom
nám. 7A/4 od 01.01.2013 do 31.12.2013 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta
Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa v prípade zaplatenia zábezpeky podľa VZN
č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy s Eleonórou Fülöpovou, bytom
Kolárovo, Jánošíková 54, na nájomný byt na Kostolnom nám.7A/5 od 06.12.2012 do
30.11.2013 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným
osobitného zreteľa v prípade zaplatenia zábezpeky podľa VZN č.8/2012 účinný od
20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 488/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o prieskume trhu na zabezpečenie izotermického vozidla na
zabezpečenie prepravy stravy pre dôchodcov na území mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá MsÚ
1. zabezpečenie elektronického verejného obstarávania vozidla Renault
Kangoo Express verzia 1,6 8V 77 kW/105k v základnej výbave s chladiarenským
zariadením. Podmienkou víťaznej ponuky je najnižšia cena resp. najlepšie
obchodné podmienky realizácie nákupu.
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: január 2013
č. 489/2012
uznesenie
k návrhu na prenájom administratívnych budov na Ul. novozámockej 13
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zverejnenie zámeru mesta Kolárovo na prenájom nebytových priestorov na Ul.
novozámockej 13, Kolárovo (bývalý areál DP Globál) priamym prenájmom, za
nájomné vo výške 7,-€/m2/rok. Jedná sa o nasledovné nebytové priestory na pozemkoch:

- parc.č. 2536/73 so súp. č. 3605 – oceľový sklad – hangár
vo výmere
395 m2
- parc.č. 2536/68 so súp. č. 2249 – adm. budova – kancelária vo výmere
274 m2
- parc.č. 2536/70 so súp. č. 3602 – kancelária
vo výmere
46 m2
- parc.č. 2536/71 so súp. č. 3604 – dielňa
vo výmere
30 m2
- parc.č. 2536/72 so súp. č. 3603 – dvojgaráž a prev. miestnosť vo výmere
100,32 m2
Vyššie uvedené nebytové priestory sú vhodné na skladovanie tovaru resp. podobnej
činnosti .
č. 490/2012
uznesenie
k návrhu na zmenu zapisovateľa komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ odvoláva
1. zapisovateľku odbornej komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ p. Alžbetu
Szabóovú dňom 5.12.2012
B./ volí
1. za zapisovateľku odbornej komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Bc. Jónásovú Alžbetu,
dňom 5.12.2012

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

