MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 4. 8. 2014
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 4. 8. 2014

č. 70/2011
uznesenie
k návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. riaditeľom základných škôl každoročne zohľadniť alikvotne výdavky základnej školy
pripadajúce na školské kluby detí v rozpočte a v účtovníctve v oblasti školského klubu detí
pri základnej školy.
Plnenie:
Úloha stála
č. 119/2011
uznesenie
k vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá MsÚ
1. prijať účinné opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávok Mesta Kolárovo voči
fyzickým a právnickým osobám za odvoz komunálneho odpadu, s využívaním možnosti
odpracovania nedoplatku formou verejnoprospešnej práce
Zodpovední: Ing. Mészáros Imrich
Ing. Oremová Klára
Ing. Balogh Zoltán
Termín: úloha stála
Plnenie :
Úloha stála, pohľadávky priebežne vymáhané uplatnením všetkých foriem exekúcie.
č. 249/2012
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ pripravenie návrhu na uznesenie MsZ na zmenu názvu škôl a školských zariadení podľa
odporúčaní bodu 3.1 tejto koncepcie za účelom podania žiadosti na ministerstvo.
Zodpovedný: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ
Termín 30.06.2012
....
30. riaditeľom ZŠ v spolupráci s MsÚ vykonať inventúru všetkých miestností v budovách
ZŠ (veľkosť a využitie)
Zodpovední: riaditelia ZŠ
vedúci odd. správy a údržby majetku mesta
Plnenie :
Tu vymenované úlohy sú v priebehu riešenia, kontrola úloh - na komisii školstva

č. 325/2012
uznesenie
k žiadosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra o odpredaj časti
pozemku s parc.č. 838/1 – druh pozemku zastavaná plocha o výmere 3.398 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) – prevod majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa kvôli verejnoprospešného charakteru (kupujúci na predmetnom
pozemku vybudoval okružnú križovatku) odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 838/1 –
druh pozemku zastavaná plocha o výmere 2.439 m2, časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1195
– druh pozemku zastavaná plocha o výmere 230 m2 a časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č.
1565/1 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 729 m2 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
(spolu o výmere 3.398 m2) na základe geometrického plánu č. 44538359-165/2010 zo dňa
22.09.2010 vyhotoveného VattiGEO – Vörös Attila geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove,
overeného Správou katastra Komárno dňa 02.11.2010 pod číslom 884/10 novovytvorenú parcelu
s číslom 838/14 pre Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova 69, Nitra, zastúpený: doc. Ing. Milan
Belica, PhD. - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, IČO: 37861298 za cenu 1,- €/m2.
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Plnenie :
Kupujúci ešte nepodpísal kúpnu zmluvu.
č. 523/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre školy a školské
zariadenia bez právnej subjektivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ žiada primátora mesta
1. o zabezpečenie, nahlásenia voľných pracovných miest riaditeľmi škôl a školských zariadení
v zriaďovacej právomoci Mesta Kolárovo pred prijatím zamestnanca primátorovi mesta za
účelom možného zamestnania zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorým pracovný
pomer bol skrátený resp. zrušený z dôvodu organizačných zmien.
Termín: priebežne, úloha stála
2. o zabezpečenie prostredníctvom riaditeľov
b.) základných škôl vypracovať rozpočtové výdavky školského klubu detí (ŠKD) s
reálnym vyčíslením refundácií výdavkov základnej školy.
Úloha: stála
c.) základných škôl zapracovanie refundovaných miezd a odvodov od základnej školy (ZŠ)
za činnosť vychovávateliek odvedených v základnej škole, (v prípade že taký prípad nie
je, uviesť nulu). Tzn. táto čiastka predstavuje mínusovú položku v oblasti miezd
a odvodov v rozpočte ŠKD.
Úloha: stála
Plnenie :
Úloha stála

č. 565/2013
uznesenie
k zverejneniu zámeru mesta na predaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc.č. 28445/3 v k.ú.
Kolárovo o výmere cca 4000 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom oddelenia výstavby a ŽP zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu –
časť pozemku parc. reg. „C“ s parc. číslom 28445/3 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 4 000 m2 a o zverejnenie
zámeru mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o predaji nehnuteľnosti formou
dobrovoľnej dražby s vyvolávacou cenou podľa cenovej mapy mesta 8,-€/m2
Plnenie :
Bol objednaný geometrický plán.
č. 572/2013
uznesenie
k projektu Pons Danubii EGTC – „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo Kerékpárút“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 5. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s.r.o.,
Komárno, Nám. Generála Klapku č. 1, vo výške maximálne 25.000,-€ po ukončení
projektu „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo a jej napojenie na existujúcu
cezhraničnú cyklotrasu HUSK/08012.3.1./0163 (kód projektu HUSK/1101/2312.3.1/0163)“
– t.j. úplnej refundácií projektu zo strany Európskej únie ERDF vo výške 85% z ceny
projektu a 10% z ceny projektu zo štátneho príspevku SR
Plnenie :
Prostriedky budú zapracované do rozpočtu v prípade aktuálnosti.
č. 594/2013
uznesenie
k určeniu priorít krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo a schválenie
úverového rámca
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom finančného oddelenia vyžiadať indikatívne ponuky na poskytnutie úveru
od SLSP, a.s. a Prima banky a.s. na úverový rámec určený sumou 350.000,-€ so
splatnosťou 10 rokov s možnosťou čerpania do 30.06.2014 po častiach
D./ žiada
1. riaditeľa príspevkovej organizácie Gúta Service v súvislosti s modernizáciou strojového
parku predložiť materiál zameraný na vyčíslenie úspor v porovnaní so súčasným stavom
a tento predložiť na rokovanie MsZ
Plnenie :
Úloha splnená – viď. uznesenie č. 610/2013 o schválení prijatia úveru, čerpanie úveru v priebehu.

č. 666/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
za 1. polrok 2013
B./ žiada
1. primátora mesta prostredníctvom školského oddelenia vypracovať koncepciu modernizácie
školských jedální pre obdobie nasledujúcich rokov
Plnenie :
viď. uznesenie MsZ č. 800/2014 zo dňa 31.3.2014-, uzn. MsZ č. 832/2014 B2- zo dňa 9.6.2014vypracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie ŠJ Školská 6, Kolárovo v r. 2014, realizácia v r.
2015
č. 705/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre školské zariadenia
bez právnej subjektivity
B./ žiada primátora mesta
1. pripraviť projektový návrh za účelom zabezpečenia kapacity školských jedální
(ŠJ školská, ŠJ Rábska) v zmysle platných právnych predpisov za účelom ukončenia
obnovy do 31.8.2014
Termín: februárové zas. MsZ
viď. uznesenie MsZ č. 800/2014 zo dňa 31.3.2014- vypracovať projektovú dokumentáciu na
rozšírenie ŠJ Školská 6, Kolárovo
č. 723/2013
uznesenie
k žiadosti p. Pollák Ildikó, Vrbová 3122/38, Kolárovo o odpredaj pozemku na parc.č. 28520
v k.ú. Kolárovo v lokalite Čergov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zámer Mesta Kolárovo na priamy odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941,
časť parcely reg. „C“s parc. č. 28520/2, parc. č. 28520/70,86,88 a 89 v k. ú. Kolárovo v lokalite
Čergov o výmere cca 1500-2000 m2 po odsúhlasení zmeny územného plánu a po vypracovaní
geometrického plánu, za cenu 20,-€/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta.
Výdavky spojené s vypracovaním geometrického plánu a so zmenou územného plánu hradí
kupujúci.
B./ žiada primátora mesta
1. vyzvať žiadateľku p. Pollák Ildikó, Vrbová 3122/38, Kolárovo na predloženie zastavovacej
štúdie, urbanistické začlenenie stavby do územia, architektonické riešenie stavbyB./
Plnenie :
Žiadateľka predložila zastavovaciu štúdiu (situačný náčrt) spolu s pôdorysným návrhom
a pohľadmi navrhovanej stavby z ktorých je zrejmé urbanistické začlenenie a architektonické
riešenie stavby. Zásobovanie energiou (elektrická) a vodou bolo riešené v situácii stavby.priebehu
vybavovania

č. 768/2014
uznesenie
k poskytnutiu účelovej dotácie pre ŠKD F. Rákócziho II.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
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
Plnenie :
Uznesenie bude zapracované do 1. úpravy rozpočtu mesta r. 2014
č. 800/2014
uznesenie
k Správe o splnení úloh v rámci rozšírenia kapacity MŠ a ŠJ
B./ schvaľuje
1. vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo,
pre 630 stravníkov priamo stravujúcich sa v priestoroch ŠJ, s možnosťou rozšírenia
kapacity ŠJ na 1000 stravníkov vrátane rozpočtu celkovej investície
D./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom oddelenia výstavby a ŽP a odd. školstva, zabezpečiť verejné obstarávanie
na nasledovné investičné akcie v oblasti školstva:
1. ZŠ F.Rákócziho II, Kolárovo – výmena okien
30.000,-€
2. ŠJ Ul. školská a ŠJ Ul. Rábska – 2 kuchynské stroje
(parný kotol a elektrická panvica v cene s DPH a s montážou)
12.000,-€
3. MŠ Brnenské nám. 16, Kolárovo – výmena okien /žltý pavilón/
6.000,-€
4. MŠ Brnenské nám. 16, elokovaná trieda pracovisko MŠ Lesná 8,
Kolárovo – výmena okien, zateplenie
20.000,-€
5. ŠJ Ul. Rábska – výmena okien
10.000,-€
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia
č. 813/2014
uznesenie
k stave pripravenosti investičnej akcie „Prepojenie vodovodu na Jesenské nábrežie“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výsledok prieskumu trhu a predpokladanú cenu materiálu t.j. 3.807,72 € vr. DPH
na základe prieskumu trhu
B./ schvaľuje
1. realizáciu investičnej akcie „Prepojenie vodovodu na Jesenské nábrežie“ z čerpania
úverových zdrojov
Plnenie :
Financovanie zaradené do úverového rámca, realizácia úlohy v priebehu.

č. 814/2014
uznesenie
k Protestom prokurátora č. Pd 7/2014/4401-7, Pd 8/2014/4401-7, Pd 14/2014/4401-6
a Pd 13/2014/4401-7
C./ žiada primátora mesta
3. prostredníctvom mestského úradu prekontrolovať zákonnosť všetkých platných VZN mesta
Kolárovo
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia
č. 830/2014
uznesenie
k návrhu na dotáciu asistenta učiteľa pre zdravotne postihnuté dieťa I. triedy ZŠ Rákócziho II. a ZŠ.
J.A.Komenského na obdobie september – december 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1.žiadosť riaditeľky ZŠ F. Rákócziho II. s VJM o pridelenie asistenta učiteľa a zabezpečenie
potrebných finančných prostriedkov pre asistenta učiteľa na obdobie od 01.09.2014 do
31.12.2014
2.žiadosť riaditeľky ZŠ J.A.Komenského o pridelenie asistenta učiteľa a zabezpečenie
potrebných finančných prostriedkov pre asistenta učiteľa na obdobie od 01.09.2014 do
31.12.2014
B./ schvaľuje
1.zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody asistenta učiteľa pre ZŠ
F.Rákócziho II. s VJM na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014 z rozpočtu mesta vo výške
2.600,- € t.j. 650,-€ na mesiac
2.zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody asistenta učiteľa pre
ZŠJ.A.Komenského na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014 z rozpočtu mesta o výške
2.600,- € t.j. 650,-€ na mesiac
C./ žiada
1.primátora prostredníctvom školského úradu podať žiadosť na finančné zabezpečenie
asistentov, a to na rok 2015 a tiež na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014
Plnenie :
Finančné prostriedky budú predmetom úpravy rozpočtu mesta potom ako bude známy výsledok
vybavenia žiadosti.
č. 852/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení výsledku verejného obstarávania na výmenu okien v
školských zariadenia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výmenu okien v školských zariadeniach na základe vykonaného prieskumu trhu vyhodnoteného
dňa 27.05.2014:
a.) Materskej školy, Kolárovo, Brnenské nám. 16 (žltý pavilón) od dodávateľa E-MONT Eduard,
Komárno, J. Selyeho 2986/5, IČO: 40 855 333, v hodnote: 4.900,00 € (cena je bez DPH,
nakoľko nie je platcom DPH)
b.) Základnej školy F. Rákócziho II., Kolárovo, Ul. V. Palkovicha 3 od dodávateľa GERI

door s.r.o., Komárno, Mederčská 59/11, IČO: 35 960 515, v hodnote: 34.640,74 € (cena je
vrátane DPH)
(varianta 2. farba zlatý dub – jednostranná imitácia)
c.) Školskej jedálne, Kolárovo, Ul. Rábska 14 od dodávateľa GERI door s.r.o. Komárno,
Mederčská 59/11, IČO: 35 960 515, v hodnote 16.607,58 € (cena je vrátane DPH)
d.) Materskej školy, Kolárovo, Brnenské námestie 16, elokovaná trieda pracoviska
MŠ Lesná 8 od dodávateľa GERI door s.r.o., Komárno, Mederčská 59/1414, IČO:
35960 5145, v hodnote 16.292,32 € (cena je vrátane DPH)
B./ vyhlasuje
1. verejné obstarávanie na kompletné zateplenie budovy pavilónu MŠ s VJM - Óvoda, Brnenské
nám. 16, Kolárovo, elokovaná trieda MŠ Lesná 8 - parc.č. 1384/3, 1384/4
2.verejné obstarávanie na výmenu okien v MŠ Lesná 10 - parc.č. 1384/5 – elokovaná trieda
Lesná 8
Plnenie :
Financovanie zaradené do úverového rámca, realizácia úlohy v priebehu.

