Mestský úrad Kolárovo

Na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa: 28.9.2015
K bodu rokovania číslo: 14

Vyhodnotenie 31. ročníka kolárovského jarmoku

Predkladá:
Ing. Mgr. Zoltán Finta
prednosta MsÚ

Spracovali:
Adriana Molnárová
Ing. Borbélyová Tímea, PhD.

Uložené prerokovať:
-

v kom. kultúry a kultúrneho dedičstva

-

v komisii finančnej a majetku mesta
v komisii podnikateľskej, poľnohospodárstva a rozvoja mesta

Materiál obsahuje:
-

návrh na uznesenie
dôvodovú správa
samotný materiál

-

prehľad príjmov a výdavkov

Návrh na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ b e r i e n a v e d o m i e :
- správu o vyhodnotení 31. kolárovského jarmoku konaného v dňoch 14. – 16. 08. 2015
- prehľad príjmov a výdavkov

Határozati javaslat

A Gútai Városi Önkormányzat
A./ t u d o m á s u l

veszi

A 31. Gútai Vásár kiértékelését:
- jelentés áttekintés
- pénzügyi kimutatás

Dôvodová správa

Uvedený materiál sa dostáva na zasadnutie MsZ z toho dôvodu, že Mestské zastupiteľstvo je
oprávnené schvaľovať celomestské akcie organizované mestom Kolárovo, z čoho vyplýva, že
hodnotenie priebehu akcii patrí tiež do kompetencie MsZ.

31. kolárovský jarmok a tradičné hody usporiadané v dňoch od 14. – 16.
augusta 2015 – vyhodnotenie akcie.
Mestský úrad v Kolárove aj tohto roku organizoval v poradí už 31. ročník kolárovského
jarmoku a tradičných hodov. Termín konania, ktorý úzko súvisí so sviatkom Nanebovzatia
Panny Márie bol stanovený na 14., 15. a 16. augusta 2015 a prebiehal v zmysle schváleného
postupového plánu organizačného zabezpečenia jarmoku. Toto podujatie každoročne priťahuje
stále viac kupujúcej verejnosti z Kolárova a jeho okolia a taktiež aj predávajúcich takmer
z celého Slovenska a zahraničia.
Zo strany organizátorov maximálna pozornosť bola venovaná prípravným prácam
a dodržaniu všetkých predpisov.
Povolenia na predaj sme začali vydávať s krátkym predstihom pre predávajúcich
občerstvenie od 03.08.2015 a pre ostatných predávajúcich od 05. augusta do 16. augusta 2015.
Celkove bolo obsadených 289 predajných miest a vydaných 135 povolení. Sortimentné
zloženie tovaru sa nelíšilo od sortimentu predchádzajúcich rokov, no čo sa týka
predchádzajúcich rokov zvýšil počet podnikateľov s občerstvením.
Súčasťou trojdňového podujatia boli už tradične aj ľudoví remeselníci, ktorí predstavili
svoju tvorbu na pešej zóne pred obchodnými jednotkami na Ul.Školskej.
Vo vestibule MsÚ si záujemcovia mali možnosť prezrieť výstavu detí ZŚ Mateja Korvína
s VJM, Školská 6, Kolárovo a výstavu ručných prác Denného centra klubu dôchodcov v Kolárove.
Počas 3 dní milovníkov dobrého vína a kulinárskych dobrôt prilákala „Vínna ulička“,
organizátor: p. Mgr. Samu István - Regio Comorra a Mesto Kolárovo a spoluorganizátor: Hello
Gúta.
Bohatý a pestrý kultúrny program privábil neskutočne veľké množstvo návštevníkov, za čo
vďačíme prizvaným interpretom zo SR a MR. Predstavili sa nám skupiny FARKAS – JENSER
BALÁZS A SKUPINA, BALKAN FANATIK, FORTISSIMO (Kolárovo), Skupina KFT,
Skupina FIRKIN, folklórny súbor GRINAVANKA, BALÁSSY BETTY a VARGA FERI
s koncertom pre deti, skupina JAM – X BAND, PÉLY BARNA a skupina UNITED.
Priaznivci športu mali možnosť sledovať vynikajúce zápasy členov hádzanárskeho turnaja
organizovaného pod názvom „Kolárovo CUP-2015“. Na štadióne Kolomana Gőgha prebiehali
majstrovské futbalové zápasy .
Účastníkmi jarmoku boli už tradične aj vlastníci historických vozidiel OLD TIMER CLUB
NITRA, ktorí usporiadali v poradí už ôsmy ročník súťaže pod názvom „ Kolárovské stuhy 2015
“.
Tak ako každý rok aj toho roku si návštevníci jarmoku mohli vychutnať jazdu vláčikom po
meste s odchodom od informačného stánku.
Počas troch dní sa celé mesto zabávalo. Bolo postarané o zábavu všetkých vekových skupín.
K dobrej nálade prispeli už spomínané skupiny svojimi koncertmi a taktiež majitelia zábavných
podnikov. Každý mal možnosť občerstviť sa, dobre sa zabaviť a vyskákať sa na popových
a rockových koncertoch.
O čistotu a bezpečnosť sa postarali príspevková organizácia Gúta Service, MsP a OO PZ
Kolárovo.
Celkove môžeme konštatovať, že tohoročné jarmočné dni a tradičné hody sa vydarili a
dopadli veľmi dobre.
Na záver, ale nie v poslednom rade sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, živnostníkom
a podnikateľom nášho mesta, ktorí svojím sponzorským príspevkom do tomboly urobili mnohým
radosť. Vďaka patrí najmä všetkým organizátorom, ktorí sa svojou prácou pričinili
k úspešnému zabezpečeniu a priebehu 31. kolárovského jarmoku a tradičných hodov 2015 a
účinkujúcim, ktorí sa postarali o dobrú náladu.
Ing. Mgr. Zoltán Finta, prednosta úradu

Prehľad príjmov a výdavkov 31. Kolárovského jarmoku
konaného v dňoch 14.-16. augusta 2015
Skutočnosť podľa stavu k 18.09.2015
Príjmy
1. Účastnícky poplatok
2. Technicko-zábavná činnosť
3. Tombola, knihy, pohľadnice
4. Prenájom verejného priestranstva
Spolu

17 920,00 €
6 423,00 €
919,00 €
300,00 €
25 562,00 €

Výdavky
1. Kultúrny program
- Odmeny účinkujúcich, služby spojené so zabezpečením
kultúrneho programu (FA662/2015)
2. Inzercia a propagácia
- Inzercia v Dunatáji (FA638/2015)
- Inzercia v Delte (FA599/2015)
3. Ostatný materiál a služby
- elektroinštalačný materiál (FA655/2015)
- montáž drevených domčekov (FA639/2015)
- demontáž drevených domčekov (FA640/2015)
- fakle (VD1/2015 – valutová pokladňa)
- remeselníci 3x35 €
- farbivo na vyznačenia prenajatých miest (VD714/2015)
- výstava áut – víťazné (VD728/2015)
- brožúry, plagáty „Borvirág utca“ (FA685/2015)
- Ozvučenie „Borvirág utca“
- bilboard – prenájom reklamnej plochy
- letáky, reklama, bulletin
Spolu

20 395,59 €
469,53 €
134,00 €
245,50 €
461,52 €
461,52 €
84,44 €
105,00 €
124,60 €
50,00 €
300,00 €
600,00 €
168,00 €
1 280,00 €
24 879,70 €

Rozpočet
Príjmy
1. Účastnícky poplatok
2. Tombola, publikácie, vrátane vstupného (zo sumy 7500,00 €)
Spolu

20 000,00 €
5 000,00 €
25 000,00 €

Výdavky
1. Kultúrne podujatia
2. Vínna ulička
Spolu

19 000,00 €
400,00 €
19 400,00 €

Rekapitulácia
Rozdiel skutočných príjmov a skutočných výdavkov

V Kolárove, 18. septembra 2015

+ 682,30 €

Vypracovala: Ing. Tímea Borbélyová, PhD.

