Uznesenie
zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 26.3.2007

č. 50/2007
uznesenie
k návrhu konateľov Gúta TV, s.r.o. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu konateľov spoločnosti o začatí správneho konania voči spoločnosti
v súvislosti neoznačením odvysielaného programu v maďarskom jazyku s titulkami
2. Návrh konateľov spoločnosti na úpravu odvysielaných programov s titulkami s tým, že
cenová kalkulácia nákladov na zabezpečenie titulkovania bude predložená na aprílové
zasadnutie MsZ pri vyhodnotení hospodárenia spoločnosti v r. 2006
B./ ukladá
1. konateľom spoločnosti Gúta TV, s.r.o. Kolárovo vypracovať návrh podmienok vysielania
Termín: aprílové zasadnutie MsZ
podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
Zodpovední: konatelia spoločnosti Gúta TV, s.r.o.
C./ stiahlo z rokovania
1. cenové ponuky na zakúpenie prístroja na sčítanie hlasov a premietača na zobrazenie
prerokovaných dokumentov
2. predložený vysielací čas spoločnosti Gúta TV
D./ neschvaľuje
1. zostrih záznamu rokovania MsZ na 2 hodiny
č. 51/2007
uznesenie
k Informatívne správe OO PZ SR v Kolárove o stave a vývoji kriminality na území mesta
Kolárovo za r. 2006
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, vr. ich mestských častí za r. 2006
č. 52/2007
uznesenie
k Správe o činnosti MsP Kolárovo za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu náčelníka MsP o činnosti Mestskej polície v Kolárove, vr. ich mestských častí
za rok 2006
2. Žiadosť náčelníka MsP p. Madarász Vojtecha, ohľadne uvoľnenia z funkcie náčelníka MsP

B./ schvaľuje
1. nasledovný návrh kritérií výberového konania na obsadenie uvoľnenej funkcie náčelníka
MsP:
1. v zmysle § 5 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
podmienky a kritériá výberového konania na obsadenie uvoľnenej funkcie náčelníka
MsZ v Kolárove:
a.) neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské alebo úplné stredné vzdelanie s maturitou
b.) iné kritériá a požiadavky:
- minimálna odborná prax 7 rokov
- odborná spôsobilosť
- zbrojný preukaz skupiny A alebo C
- aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
- bezúhonnosť
c.) pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania komisia bude uprednostňovať
uchádzačov so znalosťami v oblasti policajnej práce, priestupkového a trestného
zákona, zákona o obecnej polícii a o verejnom záujme
d.) zoznam požadovaných dokladov:
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní
- referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov
- profesijný životopis
e.) žiadosti o účasť na výberovom konaní je možné podať osobne, alebo poštou
v termíne do 27.04.2007 do 15.00 hod. na sekretariát MsÚ Kolárovo, Kostolné
nám. č. 1, 946 03 Kolárovo.
Na obálku je potrebné napísať „výberové konanie – náčelník mestskej polície“.
V prípade podania žiadosti poštou je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej
pečiatke.
2. zloženie komisie na vyhodnotenie výberového konania na funkciu náčelníka MsP
nasledovne: RSDr. Tóth Imrich, Árpád Horváth, Imrich Árgyusi, Ing. Michal Gıgh,
Ing. Ferencz Ladislav,
C./ ukladá MsÚ
1. podmienky a kritériá výberového konania zverejniť na webovej stránke mesta,
- v týždenníku DUNATÁJ v maďarskom jazyku
- v týždenníku DELTA v slovenskom jazyku
- v inzercii spoločnosti Gúta TV, s.r.o.
Termín: do 02.04.2007
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
D./ poveruje
1. náčelníka MsP p. Madarász Vojtecha vykonávaním funkcie náčelníka MsP až do
vymenovania nového náčelníka

č. 53/2007
uznesenie
k žiadostiam ZŠ a ŠZ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Žiadosť ZŠ J.A. Komenského vo veci pridelenia finančného príspevku vo výške 30 tis. Sk
na nákup videokamery.
2. Požiadavky MŠ s VJM so ZŠS, Brnenské nám.16, Kolárovo:
- oprava chodníkov a fasády : 20 tis. Sk
- podpora detskej olympiády: 5 tis. Sk
- oprava strechy a na klampiarske práce: 20 tis. Sk
- spojovacia chodba z budovy do soľnej izby: 100 tis. Sk
- odstránenie havarijného stavu- oceľová konštrukcia oplotenia: 21 tis. Sk
- odstránenie havarijného stavu - betónové oplotenie:
- deratizácia
B./ ukladá
1. MsÚ a komisii školstva, výchovy a vzdelávania vypracovať návrh metodiky a výšky
poskytnutia financií na osobitné požiadavky ZŠ a ŠZ.
Termín: májové zasad. MsZ
2. MsÚ vypracovať program deratizácie na rok 2007, s finančnou účasťou jednotlivých
právnických a fyzických osôb na území mesta
Termín: májové zasad. MsZ
3. riaditeľke MŠ Brnenské nám. 16, Kolárovo vybaviť legalizáciu „Soľnej izby“ – na
základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Komárno, zn. RH 665/07
zo dňa 16.03.2007
Termín: májové zasad. MsZ

č. 54/2007
uznesenie
k Návrhu dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov
Školský bufet v ZŠ J.A.Komenského
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretého v zmysle uznesenia MsZ
číslo 516/2005 A1 zo dňa 17.10.2005 uzatvoreného medzi zriaďovateľom – mestom, medzi
správcom budovy – ZŠ J.A.Komenského a nájomcom Emília Kicsindiová, bytom Štúrova
22, Kolárovo, IČO: 32425627, DIČ: 1037241347 za účelom prevádzkovania školského
bufetu. Ročná sadzba nájomného je 400 Sk/m2 plus režijné výdavky. Predmetom dodatku
je zmena veľkosti prenajatej plochy z 8,4 m2 na 17,36 m2. Účinnosť dodatku zmluvy je od
1.4.2007.

č. 55/2007
uznesenie
k návrhu rozpočtu základných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Zvýšenie limitu rozpočtových prostriedkov od KŠÚ o 989 tis. Sk
2. Návrh rozpočtu základných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
v zriaďovacej pôsobnosti mesta
3. Správu HKM k rozpočtu ZŠ a ŠZ s právnou subjektivitou v zriaďovacej pôsobnosti mesta
B./ schvaľuje
1.

písm. a),b),c) rozpočtové limity výdavkov poskytnuté základným školám na rok 2007 nasledovne:

kód
111
111
111
111

názov položky
bežné výdavky KŠÚ
610,620 mzdy a odvody
632 fixné výdavky
633-637 variabilné výdavky
TaS spolu

Písm. a)
ZŠ J.A.
Komenského

písm. b)
ZŠ F.
Rákócziho

písm. c)
ZŠ M.
Korvína

ZŠ
spolu

v tis. Sk
rozp.limit
8856
7067
1330
459
1789

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

8927
7224
1000
703

9706
7850
1524
332

27489
22141
3854
1494

1703

1856

5348

d) poskytnutie limitov z rozpočtu mesta na funkciu asistenta učiteľa pre ZŠ Komenského vo výške 196 tis. Sk
pre ZŠ Rákócziho II. vo výške 81 tis. Sk. Zdroje krytia z rozpočtu mesta: podielová daň vo výške 222 tis. Sk a
vyšší príjem získaný z ŠKD o 55 tis. zapracovaný do výdavkov v bode č. 2
e) oprávnené prekročenie nenormatívnych výdavkov od KŠU: vzdelávacie poukazy, dopravné,
odchodné vo výške obdržaných príjmov.
2.

písm. a),b),c) rozpočtové limity výdavkov poskytnuté ŠKD pri ZŠ na rok 2007
nasledovne:

kód
41

názov položky
610, 620 mzdy a odvody

41
41
41

fixné výdavky 17% z FV ZŠ
VV z vl.príjmov-10% ref z VV ZŠ
var.výd. -zost. z vlastných príjmov
TaS spolu
odchodné
odmeny, zast., nadčas
rozp.limit spolu z rozp.
mesta

41
41
41

Písm. a)

písm. b)

písm. c)

ŠKD pri ZŠ J.A.

ŠKD pri ZŠ F.

ŠKD pri ZŠ M.

ŠKD

Komenského

Rákócziho

Korvína

spolu

v tis. Sk
rozp.limit
782

v tis. Sk
rozp.limit
1044

v tis. Sk
rozp.limit
1301

v tis. Sk
rozp.limit
3127

301
8
65
374

357
15
132
504

26

178
13
118
309
32
34

44

836
36
315
1187
32
104

1182

1419

1849

4450

3.

písm a),b),c) rozpočtové limity školských zariadení s právnou subjektivitou nasledovne:

Kód
41
41
41
41
41

41

názov položky
bežné výdavky spolu
610,620 mzdy a odvody
632 fixné výdavky
633-637 variabilné výdavky
TaS spolu
výdavky z účelových dotácií
z vlastných príjmov na vých.
odmeny, nadčas, zastupovanie
M+O na integrované dieťa
rekonštrukcia fasády - kapitál.výd.
havarijný stav: oplotenie, strecha
havarijný stav: oprava vodovodu
rozp. limit výdavkov z RM

písm. a)
ZUŠ

písm. b)
MŠ so ZSŠ
časť MŠ

písm. c)
Brnenské n.
časť ŠJa ŠK

v tis. Sk
Rozp.limit
3335
2992
151
192
343

v tis. Sk
rozp.limit
3265

v tis. Sk
rozp.limit
565

2441
550
274

430
25
110

824

135

200

90
95
60

60
3595

3510

565

d) navýšenie limitu rozpočtových výdavkov pre ZUŠ schváleného uznesením MsZ č. 738/2006 zo dňa
20.11.2006 z hodnoty 3400 tis. Sk na 3595 tis. Sk, tzn. o 195 tis. Sk v tom 60 tis. Sk za
odstránenie havarijného stavu a 135 tis. za stávajúcu časť vlastných príjmov, zdroj krytia: zvýšenie
podielovej dane o 195 tis. Sk
e) navýšenie limitu rozpočtových výdavkov pre MŠ so ZŠS Brnenské nám. schváleného uznesením MšZ
738/2006 zo dňa 20.11.2006 z hodnoty 3450 tis. Sk na 3510 tis. Sk, tzn. o 60 tis. Sk na odstránenie
havarijného stavu, zdroj krytia: zvýšenie podielovej dane o 60 tis. Sk

č. 56/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu školských zariadení bez právnej subjektivity na r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu školských zariadení bez právnej subjektivita
2. Správu HKM k rozpočtu školských zariadení bez právnej subjektivity na r. 2007
B./ schvaľuje
1.

písm a),b),c) rozpočtové limity školských zariadení bez právnej subjektivity nasledovne:

písm. a)
MŠ

Kód názov položky
41 bežné výdavky spolu

L8 a L10
v tis. Sk
rozp.limit
6150

písm. b)
ŠJ a SK
bez právnej
subjektivity
v tis. Sk
rozp.limit
4115

písm. c)
CVČ

ŠZ bez

v tis. Sk
rozp.limit
2392

PS spolu
v tis. Sk
rozp.limit
12657

41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
111

610,620 mzdy a odvody
632 fixné výdavky
633-637 variabilné výdavky
z toho VV z vlastných príjmov MŠ
TaS spolu
výdavky z účelových dotácií:
dopravné od mesta, nemoc
výuka náboženstva
odmeny, zast. nadčas
oprava strechy, odkvap.rýn
maľov., oprava budovy
kapitálové výdavky
rozpočtový limit spolu z RM
od KŠÚ

4286
1481
383
150
1864

2930
755
430

1774
338
280

1185

618

8990
2574
1093
150
3667

22

22
22

178
2592

45
272
701
13719

22

45
272
6489

160
4275

2.a) zníženie limitu rozpočtových výdavkov pre zariadenia školského stravovania o 272 tis.
Sk,
- navýšenie limitu rozpočtových výdavkov pre materské školy bez právnej subjektivity o 272 tis. Sk
za účelom opravy budovy MŠ.
b) Navýšenie limitu rozpočtových výdavkov pre CVČ o 22 tis. Sk na výuku náboženskej výchovy
schváleného uznesením MsZ číslo 738/2006 zo dňa 20.11..2006 a na kapitálové výdavky
vo výške 178 tis. Sk., zdroj krytia: vyšší príjem CVČ oproti schválenému rozpočtu o 200 tis. Sk
C./ ukladá
a) MsÚ zapracovať do krátkodobého investičného zámeru mesta na r. 2007 sumu 363 tis. Sk na
vybavenie športovej ubytovne a na rekonštrukciu budovy CVČ.

č. 57/2007
uznesenie
k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl
a školských zariadení za I. polrok v školskom roku 2006/2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl
a školských zariadení za I. polrok v školskom roku 2006/2007
č. 58/2007
uznesenie
k Návrhu komisie športu a výchovy mládeže na prerozdelenie peňažnej sumy, schválenej na
rok 2007 pre registrované športové kluby pri MsZ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozdelenie finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta, kap.0.8.1.0. –
642...dotácia pre športové kluby – na podporu činnosti športových klubov, v hodnote
2.100.000,-Sk, na rok 2007 nasledovne:
Futbalový klub Kolárovo
930.000,-Sk
HŠK – 74 Kolárovo
400.000,-Sk
ŠK = džudo + zápasenie
390.000,-Sk
/bez vodnej turistiky/
Cyklistický klub Kolárovo
140.000,-Sk
Karate klub Taiyó
120.000,-Sk

Stolnotenisový klub Kolárovo
Kynologický klub Kolárovo
Zväz holubárov – MO

Rezerva
Spolu:

40.000,-Sk
14.000,-Sk
5.000,-Sk
+25.000,-Sk
(jednorázovo na modernizáciu –
na nákup meracieho prístroja)
36.000,-Sk
2.100.000,-Sk

2. rozdelenie finančných prostriedkov v kap. 08.1.0 – 63... – Rekreácia a šport – dotácia
na rok 2007 v hodnote 50.000,-Sk nasledovne:
Stretnutie družobných miest Kisbér-Kolárovo
15.000,-Sk
Športový deň mesta Kolárovo
15.800,-Sk
/vodná turistika – Kolárovo – Komárno v júni
+ jesenný športový deň mesta Kolárovo/
Vyhodnotenie športovcov za rok 2006
15.000,-Sk
Plávanie ľadových medveďov /február 2007/
4.200,-Sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu:
50.000,-Sk
B./ poveruje
1. HKM, vykonaním kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami
mestom v zmysle platného VZN v rámci Futbalového klubu Kolárovo za r. 2006
Termín: májové zasadnutie MsZ
č. 59/2007
uznesenie
ku Krátkodobému investičnému zámeru mesta na r. 2007, ktorý bude súčasťou Programového
vyhlásenia samosprávy mesta na volebné obdobie r. 2007-2010

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Krátkodobý investičný zámer mesta Kolárovo na r. 2007, ktorý bude súčasťou
Programového vyhlásenia samosprávy mesta na volebné obdobie r. 2007-2010
2. Informatívnu správu primátora mesta o pripravovaných resp. podaných projektoch na
finančnú dotáciu:
1. Projekt podaný na Ministerstvo financií SR na odstránenie havarijného stavu na
pavilónoch MŠ Ul. lesná č. 10 v celkovej hodnote 753 tis. Sk s 10% finančnou účasťou
Mesta Kolárovo t.j. 78 tis. Sk
2. Projekt podaný v rámci grantového programu nadácie EKOPOLIS Banská Bystrica
„Kvetinová záhrada v tvare erbu mesta Kolárovo zriadená v centrálnom parku
s investičným nákladom 90 tis. Sk“ z toho grant z nadácie EKOPOLIS 80 tis. Sk
z vlastných zdrojov mesta 10 tis. Sk
B./ schvaľuje
1. zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií a ďalších dokumentov pre potrebu
získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, prípadne z iných
zdrojov na nasledovné investičné akcie, ktoré budú súčasťou „Programového vyhlásenia
Mesta Kolárovo na obdobie r. 2007-2010“. Sú to:

-

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulíc: Remeselnícka a Štúrová
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kolárovo
Obnova a rekonštrukcia verejných priestranstiev na Kost. námestí
Rekonštrukcia budovy Mestského zdravotného strediska Kolárovo vrátane jej
nadstavby
- Jednoizbové nájomné byty
C./ odporúča primátorovi mesta
a.) Aktuálne úlohy súvisiace s Krátkodobým investičným zámerom mesta Kolárovo
pre rok 2007 konkretizovať vr. vyčíslenia finančných hodnôt a predkladať na
odsúhlasenie na aprílové zasadnutie MsZ, pri ktorej príležitosti bude schválený
záverečný účet mesta za rok 2006
Termín: 16.04.2007
b.) Poveriť spoločnosť Premier Consulting, spol. s.r.o. Hadovská cesta 870, Komárno
so spracovaním „Aktualizácie – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Kolárovo na obdobie rokov 2007 až 2013“ v súlade s metodikou Ministerstva výstavby
a RR SR, taktiež s prioritami a opatreniami „Národného strategického referenčného
rámca 2007-2013“
Termín: do 30.03.2007
c.) naďalej pracovať na programovom vyhlásení Samosprávy mesta Kolárovo v intenciách
„Národného strategického referenčného rámca“ na volebné obdobie r. 2007 až 2010
d.) prihlásiť sa za riadneho člena dobrovoľného, nepolitického, mimovládneho záujmového
združenia právnických osôb INTEREGIO Bratislava za podmienok úhrady
jednorázového členského príspevku 15.000,-Sk v prospech účtu č. 4854124005/5600Dexia banka Slovensko
Termín: do 30.03.2007

č. 60/2007
uznesenie
k pokračovaniu 4. riadneho zasadnutia MsZ dňa 29.03.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prerušenie rokovania 4. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove dňa 26.03.2007 o 21,45 hod.
2. pokračovanie rokovania 4. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove dňa 29.03.2007 so
začiatkom o 17,00 hod.

Árpád Horváth
primátor mesta

Uznesenie
z pokračovania 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa
29.03.2007
č. 61/2007
uznesenie
k Aktualizácii vnútorných noriem
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kolárovo s doporučenými úpravami finančnej
komisie zo dňa 16.03.2007 nasledovne:
- v článku 6 bod 4 upraviť takto:
„Vecné vymedzenie bežného a kapitálového rozpočtu mesta ako i finančných operácií
a ich jednotné a podrobné triedenie sa zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie platnej na
príslušný rok.“
- v článku 9 bod 4 a) a b) upraviť takto:
a) „schváliť rozpočtový presun medzi položkami v rámci kategórie 630 s výnimkou
633001 interiérové vybavenie, 633002 výpočtová technika a 635 údržba a opravy,
ktoré spadajú do kompetencie mestského zastupiteľstva a medzi kategóriami 610
a 620 vo výdavkoch rozpočtu mesta bez možnosti prekročenia limitu výdavkov za
príslušný oddiel rozpočtu,“
b) „vykonať zmenu rozpočtu v prípade náhlej havarijne situácie do maximálnej výšky
100.000,-Sk na 1 havarijnú situáciu, ktorá nie je zabezpečená rozpočtom“,
- v článku 10 bod 2 upraviť takto:
„Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá
primátor, prednosta úradu, vedúci oddelení mestského úradu a správcovia príslušných
rozpočtových oddielov:“
c) pozmeňujúce návrhy poslanca Lengyel Istvána
- v článku 9 bod 7 upraviť takto:
Poslanecký návrh sa schvaľuje len po určení finančného krytia v rámci rozpočtu
mesta.
2. Zásady rozpočtového hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
Kolárovo s doporučenými úpravami finančnej komisie zo dňa 16.03.2007 nasledovne:
- v článku 4 bod 5 upraviť takto:
„Presun finančných prostriedkov bez možnosti prekročenia limitu výdavkov v rámci
schváleného rozpočtu organizácie medzi kategóriami 610 a 620 v rámci kategórie 630
s výnimkou 633001 interiérové vybavenie, 633002 výpočtová technika a 635 údržba
a opravy, ktoré spadajú do kompetencie mestského zastupiteľstva, je v právomoci
primátora mesta po predchádzajúcom vyjadrení príslušných oddelení mestského úradu.“
- článok 4 doplniť bodom 10, ktorý znie:
„Rozpočtové organizácie štvrťročne do 15. dňa nasledujúceho štvrťroka predložia
primátorovi mesta:
- čerpanie rozpočtu organizácie ku koncu sledovaného obdobia
- súvahu ku koncu sledovaného obdobia
- výkaz ziskov a strát ku koncu sledovaného obdobia,

- súpis pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti (mesačne).“

- článok 5 bod 7 doplniť vetou:
„Finančné prostriedky je organizácia povinná odviesť na účet fondu reprodukcie.“
- v článku 5 bod 9 upraviť takto:
„Navrhovaná výška účelového príspevku, podľa konkrétnej požiadavky, závisí od
posúdenia adekvátnosti požiadavky príslušným oddelením mestského úradu.“
- v článku 5 bod 16 upraviť takto:
Za slovné spojenie: „nasledujúceho štvrťroka prekladá vložiť: primátorovi mesta“
Z písmena b) odporúča vypustiť slovné spojenie: „v zmysle uznesenia MsZ č. 20/99
a 21/99 c/ súpis záväzkov a pohľadávok
Do bodu 16 doplniť písmeno c) znenia: „čerpanie rozpočtu organizácie ku koncu
sledovaného obdobia“ a písmeno d) znenia: „súpis pohľadávok a záväzkov po lehote
splatnosti (mesačne) osobitne pre hlavnú a vedľajšiu činnosť“.
3. Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta s doporučenými úpravami finančnej
komisie zo dňa 16.03.2007 komisie zo dňa 16.03.2007 nasledovne:
- v článku 14 v bode 14 c) a v bode 15 upraviť sumu 300,-Sk na sumu 1000,-Sk
- do Prílohy č. 2 doplniť bod 9, ktorý znie: nebytové priestory slúžiace na
verejnoprospešné účely (DP Globál) 800,-Sk/m2 ročne.
V prílohe č. 1 „Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta...“ znenie bodu č. 2 bude
nasledovné:
Predajná cena u tých pozemkov, kde majetkovoprávne vysporiadanie v súvislosti
s dodatočnou legalizáciou užívateľského vzťahu sa začne do 31.12.2007, resp. užívanie je
dlhodobého charakteru minimálne od r. 1990
- v centrálnej mestskej zóne
50,-Sk/m2
- ostatné územie zast. časti
30,-Sk/m2
- v mestských častiach
15,-Sk/m2
č. 62/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. odpredaj pozemku parc.č. 2/2 s kultúrou ostatné plochy vedeného na LV č. 4941 v k.ú.
Kolárovo o výmere 248 m2 pre Fekete Martina, bytom Kolárovo, Horný rad č. 7, podľa
cenovej mapy za cenu 300,-Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom hradí kupujúci
2. odpredaj časti pozemku s číslom parcely 1394/2 s kultúrou zastavané plochy vedené na LV
č. 4941 v k.ú. Kolárovo o výmere 15 m2 pre Ljokče Džemila, bytom v Kolárove, Školská
č. 9/2
B./ stiahlo z rokovania
1. odpredaj pozemku parc.č. 1933/1 s kultúrou záhrada o výmere 935 m2 a parc.č. 1933/2
s kultúrou zastavané plochy o výmere 185 m2 vedených na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo pre
vlastníkov obytného domu so súp. č. 2370 na Pražskom nám. č. 33, menovite pre:
- Tóth Vojtecha a manž. Tóthovú Máriu – v podiele ¼
- Ďuríkovú Katarínu – v podiele ¼

- Oláh Jozefa a manž. Oláhovú Serenu – v podiele ¼
- Karasz Jozefa a manž. Karaszovú Evu – v podiele ¼
bytom Kolárovo, Pražské nám. 33
2. odpredaj pozemku parc. č. 1974/1 s kultúrou záhrada o výmere 1061 m2 a parc.č. 1974/2
s kultúrou zastavané plochy o výmere 185 m2 vedených na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo pre
vlastníkov obytného domu so súp. č. 2371 na Pražskom nám. č. 34, menovite pre:
- Ondrejo Michala a manž. Ondrejovú Máriu – v podiele ¼
- Németh Gabriela a manž. Némethovú Evu – v podiele ¼
- Tóth Ladislava a manž. Tóthovú Helenu – v podiele ¼
bytom Pražské nám. 34, Kolárovo
- Kálazi Dianu, rod. Csizmadiovú – v podiel ¼
bytom MR, 8060 Mór, József Attila utca 54

č. 63/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Poskytnutie zálohy pre DP Globál Kolárovo vo výške 600 tis. Sk na výstavbu 21 b.j. –
technická infraštruktúra na vyhotovenie prípojky horúcovodu. Vyúčtovanie bude
realizované v priebehu mesiaca október 2007. Horúcovod je súčasťou technickej
infraštruktúry SO – 02 bod č. 4 uzatvorenej zmluvy o dielo č. Stav – 05/2006 zo dňa
27.2.2006
2. Zámer 1. Kolárovského motocyklového klubu o využitie časti parcely č. 9470
(územie bývalej tehelne) na vybudovanie športového areálu s tým, že žiadosť bude
znovu prejednaná po majetkovom vysporiadaní predmetnej parcely
3. Zápisnicu z 1. zasadnutia Zboru pre občianske záležitosti v Kolárove, konaného dňa
13.3.2007
4. Žiadosť p. Pollák Ladislava a Tánczos Petra vo veci vzdania sa funkcie členstva v komisii
športu a výchovy mládeže
B./ schvaľuje
1. dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 53 tis. Sk na rok 2007 pre žiadateľa: Spolok priateľov
slovenskej kultúry v Kolárove na úhradu režijných nákladov spolku súvisiacich
s prenájmom dvoch miestností v budove Evanjelického farského úradu na Mostovej ulici
26 v Kolárove vo výške 53 tis. Sk, v prípade úspory s využitím peňažnej sumy na kúpu
počítačovej techniky pre potreby klubu s finančným krytím z nepoužitej rezervy v rámci
oddielu 0840 Náboženské a iné spoločenské služby (jedná sa o čerpanie zo sumy 135 tis.
Sk)
2. zvýšenie rozpočtu Klubu dôchodcov v Kolárove z pôvodnej sumy 220 tis. Sk uvedenej vo
schválenom rozpočte mesta na rok 2007 o sumu 40 tis. Sk s účelovým určením na vydanie
jubilejnej príručky pri príležitosti 20. výročia založenia klubu.
Finančné krytie zabezpečené v rozpočte mesta: presunom z oddielu 0840 Náboženské a iné
spoločenské služby do oddielu 10201 Zariadenia sociálnych služieb v sume 40 tis. Sk.
3. prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, na Ul. V.Palkovicha, pre Supermarket
TESCO za účelom umiestnenia 1 ks technicko – informačného zariadenia: reklamný
PYLÓN Supermarket-u TESCO Kolárovo, na parcele č. 1410/1, podľa predloženého
situačného plánu a grafického návrhu, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou

lehotou, za cenu 4,-Sk/m2 denne, s účinnosťou od 15.03.2007
/rozmer 1 ks informačného zariadenia = 1,50m x 1,50m = 2,25 m2/

4. zmenu v poradovníkoch na pridelenie nájomných bytov na ul. Radnótiho a na 1-3 izbových
bytoch podľa návrhu sociálno-bytovej a zdravotnej komisie
5. predĺženie nájomnej zmluvy pre Kovácsovú Gabrielu a druha Sárközi Ondreja, bytom
Kolárovo, ul. Radnótiho 40/2, na dobu od 1.3.2007 do 29.2.2008
6. p. Gıgh Tibora, bytom Kolárovo, Brnenské nám. č. 4, za člena komisie športu a mládeže
pri MsZ Kolárovo

Árpád Horváth
primátor mesta

