Uznesenie
z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 15.12.2008
č. 474/2008
uznesenie
k 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. vybavenie, riešenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 475/2008
uznesenie
k strategickému rozvojovému dokumentu „Miestna akčná skupina
Zduženia Dolný Žitný Ostrov“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Mesto Kolárovo po oboznámení sa s integrovanou stratégiou rozvoja územia „Miestnej
akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný Ostrov“ schvaľuje tento strategický rozvojový
dokument
č. 476/2008
uznesenie
k úprave rozpočtu mesta Kolárovo a ZŠ s PS
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu pre základné školy vrátane navýšenie limitu o KŠÚ Nitra. Pre ZŠ
J.A.Komenského 239 tis.Sk (mzdy a odvody 191 tis. Sk a na učebné pomôcky 48 tis.Sk),
pre ZŠ F.Rákócziho II 259 tis.Sk (mzdy a odvody 207 tis.Sk a na učebné pomôcky 52 tis
Sk), pre ZŠ M.Korvína 302 tis.Sk (mzdy a odvody 302tis. Sk) Na odmeny riaditeľov ZŠ,
ZUŠ a MŠ Brnenské nám. v čiastke 85 tis. Sk. Finančné vykrytie bude zabezpečené
z podielových daní.
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- ostatné prevádzkové výdavky čerpať až po schválení primátorom mesta
č. 477/2008
uznesenie
k Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2009-2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2009-2011
2. Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií mesta na roky 2009-2011
3. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií na roky 20092011
4. Žiadosť Hádzanárskeho športového klubu 74 Kolárovo zo dňa 11.12.2008, vo veci
zaradenia do krátkodobého investičného zámeru mesta asfaltovanie športových ihrísk
B./ schvaľuje
1. Rozpočet mesta na rok 2009 podľa predloženého tabuľkového prehľadu v úhrnnej výške
236.544 tis. Sk s nasledovnými zmenami:
a.) zníženie príjmov z dane z nehnuteľností, pol. 120 o sumu 660 tis. Sk so súčasným
zvýšením príjmov z podielovej dane vo výške 660 tis. Sk, pol. 111003, z dôvodu
zosúladenia s uznesením MsZ č. 448/2008, ktorým bolo schválené VZN mesta o dani
z nehnuteľností s 5%-ným zvýšením,
b.) zníženie výdavkov určených na vypracovanie projektov, odd. 0443 o sumu 400 tis. Sk
a jej presun do výdavkov odd. 0912 ZŠ s účelovým použitím pre ZUŠ na opravy
väčšieho rázu, resp. rekonštrukciu budovy z dôvodu zosúladenia so schváleným
krátkodobým investičným záverom mesta Kolárovo na r. 2009-2011 podľa uznesenia č.
466/2008
2. Príspevok pre príspevkové organizácie a dotáciu pre športové kluby na rok 2009
nasledovne:
a.) príspevok pre DP Globál vo výške
27.769 tis. Sk
v tom: - príspevok na prevádzkové účely
8.665 tis. Sk
- príspevok na vyúčtované výkony
5.410 tis. Sk
- príspevok z prenájmu
13.441 tis. Sk
b.) príspevok na prevádzkové účely MsKS vo výške
5.450 tis. Sk
príspevok na kapitálové účely vo výške
300 tis. Sk
c.) dotáciu na činnosť pre športové kluby mesta vo výške
2.270 tis. Sk
d.) dotácie na podporu projektov podľa VZN mesta
v úhrnnej výške
800 tis. Sk
3. Zabezpečenie realizácie kapitálových výdavkov v súlade s aktuálnym stavom
kapitálových príjmov
4. Rozpočet rozpočtovej organizácie DPD a DD Kolárovo na r. 2009 v úhrnnej výške 14.424
tis. Sk podľa predloženého tabuľkového prehľadu v členení:
a.) DPD a DD mimo denný stacionár na bežné výdavky
13.046 tis. Sk

b.) Denný stacionár na bežné výdavky
638 tis. Sk
c.) Stravovanie dôchodcov na bežné výdavky
740 tis. Sk
5. Rozpočet ZUŠ na r. 2009 v úhrnnej výške 4.262 tis. Sk podľa predloženého tabuľkového
prehľadu
6. rozpočet MŠ a ŠJ Brnenské nám. na r. 2009 v úhrnnej výške 4.724 tis. Sk podľa
predloženého tabuľkového prehľadu v členení:
a.) Materská škola
4.048 tis. Sk
b.) Školská jedáleň
676 tis. Sk
7. Rozpočet ZŠ Komenského na r. 2009 v úhrnnej výške 9.838 tis. Sk podľa predloženého
tabuľkového prehľadu v členení:
a.) Normatívne prostriedky štátu
9.226 tis. Sk
b.) Prostriedky z rozpočtu mesta s účelovým použitím
612 tis. Sk
8. Rozpočet ZŠ M. Korvína na r. 2009 v úhrnnej výške 12.054 tis. Sk podľa predloženého
tabuľkového prehľadu v členení:
a.) Normatívne prostriedky štátu
11.175 tis. Sk
b.) Prostriedky z rozpočtu mesta s účelovým použitím
879 tis. Sk
9. Rozpočet ZŠ F.Rákócziho na r. 2009 v úhrnnej výške 10.511 tis. Sk podľa predloženého
tabuľkového prehľadu v členení:
a.) Normatívne prostriedky štátu
10.431 tis. Sk
b.) Prostriedky z rozpočtu mesta s účelovým použitím
80 tis. Sk
10. Rozpočty ŠKD na r. 2009 v úhrnnej výške 5.042 tis. Sk podľa predloženého tabuľkového
prehľadu v členení:
a.) ŠKD pri ZŠ Komenského
1.442 tis. Sk
b.) ŠKD pri ZŠ M. Korvína
2.064 tis. Sk
c.) ŠKD pri ZŠ F. Rákócziho II.
1.536 tis. Sk
C./ ukladá:
1. MsÚ a riaditeľom RO a PO:
a.) dopracovať programový rozpočet mesta na r. 2009-2011 v zmysle metodických
materiálov MF SR
b.) prispôsobiť zásady hospodárenia mesta k programovému rozpočtu
Zodp.: mestský úrad, riaditelia RO a PO
Termín: do 30.6.2009
2. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2009 so zahrnutím ročnej
výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na januárové zasadnutie MsZ
Zodp.: riaditelia organizácií
Termín: januárové zasad. MsZ
3. predsedovi športovej komisie predložiť rozdelenie dotácie medzi športové kluby na
januárové zasadnutie MsZ
Zodp.: predseda kom. športu
Termín: januárové zasad. MsZ
4. predsedom športových klubov:
a.) spracovať vyúčtovanie poskytnutej dotácie od mesta za rok 2008 a odovzdať
vyúčtovanie HKM do 31. januára 2009
b.) spracovať plán použitia poskytnutej dotácie od mesta na rok 2009
Termín: januárové zasad. MsZ
5. predsedníčke komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy
schválenej na rok 2009 na kultúrne podujatia mesta (úhrnný výška: 1.500 tis. Sk) na
januárové zasadnutie MsZ
Zodp.: predsedníčka kom. kultúry
Termín: januárové zas. MsZ

6.predsedovi športovej komisie predložiť rozdelenie peňažnej sumy schválenej na rok 2009
na športové podujatia mesta (úhrnná výška: 65 tis. Sk) na januárové zasadnutie MsZ
Zodp.: predseda kom. športu
Termín: januárové zasad. MsZ
7. oddeleniu výstavby a ŽP spracovať návrh priorít krátkodobého investičného zámeru mesta
Kolárovo na r. 2009
Zodp.: Ing. Mészáros Imrich
Termín: februárové zasad. MsZ
č. 478/2008
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
za 11. mesiacov r. 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
za 11. mesiacov r. 2008
B./ schvaľuje
1. poskytnutie dotácie pre DP Globál v rámci jej hlavnej činnosti v zmysle VZN č. 12/2007 na
tvorbu a ochranu životného prostredia v čiastke 2.523.000,-Sk
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 377/2008 bod B/1 zo dňa 21.7.2008
2. uznesenie MsZ č. 273/2008 bod B/1a – štvrtá zarážka zo dňa 31.3.2008
3. uznesenie MsZ č. 273/2008 bod B/3 zo dňa 31.3.2008
č. 479/2008
uznesenie
k návrhu na poskytnutie polročnej odmeny pre primátora mesta, zástupcu primátora a HKM
a k poskytnutiu odmeny pre poslancov MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./schvaľuje
1. poskytnutie odmeny za II. polrok 2008 pre:
a.) primátora mesta p. Horváth Árpáda vo výške 20% zo základného tarifného platu podľa
priloženej tabuľky
b.) zástupcu primátora mesta p. Árgyusi Imricha vo výške 20% zo základného tarifného
platu podľa predloženej tabuľky
c.) hlavného kontrolóra mesta Ing. Nagy Eugena vo výške 20% zo základného tarifného
platu podľa predloženej tabuľky
2. poskytnutie odmeny poslancom MsZ za rok 2008
- podľa alternatívy č. 2 vo výške 20%
č. 480/2008
uznesenie
k Návrhu na otvorenie troch tried v MŠ na území mesta Kolárovo počnúc dňom 1.1.2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh na otvorenie triedy v MŠ Lesná 8 od 1.9.2009
2. zapracovanie finančnej čiastky do rozpočtu mesta na r. 2009 vo výške 180 tis. Sk (5.975 €)

na vykrytie osobných nákladov dvoch učiteliek za obdobie od 1.9.2009 do 31.12.2009
č. 481/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu výsledkov trojmesačnej prevádzky prepravy detí z mestskej časti Pačérok do
Kolárova a späť
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie výsledkov trojmesačnej prevádzky prepravy detí (školského autobusu)
z mestskej časti Pačérok do Kolárova a späť
B./ schvaľuje
1. prevádzkovanie školského autobusu do konca školského roka 2008/2009
z mestskej časti Pačérok do Kolárova a späť
C./ ukladá
1. školskému úradu vyhodnotiť prevádzku školského autobusu na základe výkazu dochádzky
za január a za február 2009
Zodp.:Ing.Takács Imrich
Termín:marcové zasadnutie
č. 482/2008
uznesenie
k žiadosti o zaradenie cirkevnej základnej školy a cirkevného školského zariadenia do siete
škôl a školských zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť Arcibiskupského úradu v Trnave o vyjadrenie a súhlas obce k zaradeniu cirkevnej
základnej školy a cirkevného školského zariadenia do sieste škôl a školských zariadení
B./ stiahlo z rokovania
1. žiadosť Arcibiskupského úradu v Trnave o zaradenie cirkevnej základnej školy
a cirkevného školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení
č. 483/2008
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 19/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2006, ktorým
sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mesta Kolárovo na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 19/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2006, ktorým sa
určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mesta Kolárovo na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa predloženého návrhu

č. 484/2008

uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 20/2008 o poskytovaní jednorázových dávok v hmotnej
núdzi mestom Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 20/2008 o poskytovaní jednorázových dávok v hmotnej núdzi
mestom Kolárovo podľa predloženého návrhu
č. 485/2008
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 21/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách
za opatrovateľskú službu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 21/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
opatrovateľskú službu podľa predloženého návrhu s tým, že VZN bude doplnené o vzory
tlačív
č. 486/2008
uznesenie
k Správe o činnosti odborných komisií pri MsZ v r. 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správy o činnosti odborných komisií pri MsZ v r. 2008 :
- finančná a majetku mesta
- podnikateľská, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja
- sociálno-bytová a zdravotná
- výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia
- kultúry a kultúrneho dedičstva
- školstva, výchovy a vzdelávania
- športu a výchovy mládeže
- ochrany verejného poriadku
č. 487/2008
uznesenie
k Plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie január – jún 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie január – jún 2009

č. 488/2008

uznesenie
k vyradeniu dlhodobého hmotného majetku mesta – CTZ zariadení v prenájme KolByt s.r.o.
Kolárovo účinnosťou od 01.01.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vyradenie dlhodobého hmotného majetku mesta v prenájme KolByt s.r.o. Kolárovo – CTZ
zariadení v celkovej nadobúdacej hodnote 1.453.925,76 Sk a v 0 zostatkovej hodnote
s účinnosťou od 01.01.2008 podľa predloženého materiálu
č. 489/2008
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv za dočasné užívanie pozemku mesta medzi Mestom
Kolárovo s nájomcami, ktorým nájomný vzťah skončí dňom 31.12.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzavrieť nájomnú zmluvu za dočasné užívanie pozemku mesta v zmysle § 663 a nasl. OZ
medzi Mestom Kolárovo a p. Szomolai Tiborom, bytom Kolárovo, osada Dankó Pistu 45
na parc.č. 2710/57 vo výmere 520 m2 /zast. pl. a nádvoria/ v k.ú. Kolárovo na dobu 5 rokov
s účinnosťou od 1.1.2009. Cena nájmu v zmysle prílohe č. 4 „Zásad nakladania
a hospodárenia s majetku mesta Kolárovo“, schválené Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove dňa 29.03.2007 uznesením č. 61/2007 činí 0,66 € /20,-Sk/ za m2. Ročné
nájomné činí 345,22 € /10.400,-Sk/
2. uzavrieť nájomnú zmluvu za dočasné užívanie pozemku mesta v zmysle § 663 a nasl. OZ
medzi Mestom Kolárovo a p. Tóth Ladislavom, bytom Kolárovo, ul. harcsová č. 53 na
parc.č. 28455/628 vo výmere 990 m2 /zast. pl. a nádvoria/ v k.ú. Kolárovo na dobu 5 rokov
s účinnosťou od 1.1.2009. Cena nájmu v zmysle prílohy č. 4 „Zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo“, schválené Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove dňa 29.03.2007 uznesením č. 61/2007 činí 0,66 € /20,-Sk/ na m2. Ročné
nájomné činí 657,24 € /19.800,-Sk/
B./ ukladá MsÚ
1. po predchádzajúcom rokovaní s doterajšími nájomcami, žiadosti na odpredaj pozemku
predložiť MsÚ na schválenie
Zodp.: Ing. Klára Oremová
Termín: januárové zas. MsZ
2. v prípadoch, kde doterajší nájomníci nežiadajú odkúpiť predmetné pozemky, predložiť
návrh na spôsob ich využitia
Zodp: Ing. Imrich Mészáros
Termín: januárové zas. MsZ
č. 490/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o pozemkoch vo vlastníctve mesta v užívaní fyzických a právnických
osôb
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o pozemkoch vo vlastníctve mesta v užívaní fyzických a právnických
osôb

B./ ukladá
1. MsÚ fin. odd. a správy mestského majetku písomne vyzvať užívateľov na majetkovoprávne
vysporiadanie
Zodp.: Ing. Oremová Klára
Termín: Január 2008
č. 491/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku s výnimkou zo zásad hospodárenia s majetkom
mesta, – časť parcely č. 28455/613 druh pozemku orná pôda v k.ú. Kolárovo vedenej
na LV č. 4941 vo výmere cca 1100 m2 za cenu 150,-Sk/m2 (4,98 €/m2) pre Súkromnú
strednú odbornú školu s vyučovacím jazykom maďarským Ul. slovenská č. 52, Kolárovo
s tým, že výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu hradí žiadateľ
B./ schvaľuje
1. zmenu uznesenia MsZ č. 472/2008 A./2. zo dňa 1.12.2008 nasledovne:
v bode A./2. uznesenia č. 472/2008 znenie piatej zarážky bude nasledovné:
- uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme so zmluvou o predkupnom práve, predmetom
ktorých je nehnuteľnosť parc.č. 28451/741 o výmere 100 000 m2, na základe ktorej
odovzdáva budúci predávajúci budúcej kupujúcej do dlhodobého nájmu predmet zmluvy.
Výška nájomného je stanovená na 10.000 Sk (301,26€) s tým, že budúci predávajúci
a kupujúci zároveň uzatvárajú zmluvu o predkupnom práve na predmet zmluvy.
č. 492/2008
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. poradovník na jednoizbové nájomné byty v majetku mesta podľa zápisnice sociálnobytovej a zdravotnej komisie zo dňa 8.12.2008
B./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Spodniak Mateja – NEVILLE, Komoča 53, na
podnikateľské a kancelárske účely v rozsahu živnosti v administratívnej budove na
Kostolnom nám.č. 32, Kolárovo – miestnosť č. 2.42 s celkovou výmerou 25,53 m2 za
ročné nájomné 26,56 €/m2 (800,-Sk/m2) + režijné náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou
od 01.01.2009
2. predĺženie nájomnej zmluvy pre Zlaticu Macsaliovú a druha Vendégh Ladislava, bytom
Kolárovo, Radnótiho 40/7, od 01.02.2009 do 31.07.2009
3. predĺženie nájomnej zmluvy pre Lauru Kürtiovú, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/10, od
01.01.2009 do 31.12.2009
4. predĺženie nájomnej zmluvy pre Adrianu Ďuráčovú a druha Lakotos Tibora, bytom
Kolárovo, Mostová č. 4, od 01.11.2008 do 01.11.2009

Árpád Horváth
primátor mesta

