Uznesenie
z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 12.03.2012
č. 280/2012
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. 281/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o výsledku volieb do NR SR konaných dňa 10.03.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Výsledky volieb do NR SR konaných dňa 10.03.2012 nasledovne:
celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname na hlasovanie:
celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
percento účasti:
celkový počet platných hlasov:
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany:
Zelení:
5 hlasov
32 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie:
Strana demokratickej ľavice:
2 hlasov
Slovenská národná strana:
42 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti:
55 hlasov
Sloboda a solidarita:
77 hlasov
7 hlasov
Právo a spravodlivosť:
Strana zelených:
8 hlasov
Ľudová strana Naše Slovensko:
6 hlasov
SMER – sociálna demokracia:
303 hlasov
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska:
11 hlasov
Národ a Spravodlivosť – naša strana:
5 hlasov
Komunistická strana Slovenska:
12 hlasov
Strana Rómskej únie na Slovensku :
2 hlasy
MOST – HÍD:
1268 hlasov
99% - občiansky hlas:
44 hlasov
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko: 4 hlasy
STRANA + 1 HLAS:
2 hlasy
Robíme to pre deti – SF:
5 hlasov
Obyčajní ľudia:
6 hlasov
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS 74 hlasov
Strana občanov Slovenska
1 hlas
Strana maďarskej koalície-Magyar koalíció Pártja 2 332 hlasov
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ 16 hlasov
Strana živnostníkov Slovenska
2 hlasy

8 892
4 416
49,66 %
4 321

č. 282/2012
uznesenie
k Vyhláseniu výsledku miestneho referenda podľa § 11a ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení na zmenu názvu mesta Kolárovo na Gúta, konaného dňa 10.03.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah zápisnice mestskej komisie o výsledku hlasovania v miestnom referende
konaného dňa 10.03.2012
B./ vyhlasuje
1. výsledky miestneho referenda na zmenu názvu Mesta Kolárovo na Gúta:
Deň konania referenda: 10.03.2012
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zozname na hlasovanie v
referende:
8 964
celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 3 555
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
3 553
3 492
celkový počet platných hlasov:
celkový počet neplatných hlasov:
61
celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku
miestneho referenda odpovedali „ÁNO“
2 319
celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku
miestneho referenda odpovedali „NIE“
1 173
C./ konštatuje, že
1. účasť na miestnom referende bola 39,66%
2. za zmenu názvu mesta Kolárovo na Gúta hlasovalo 66,41%, proti 33,59 % zúčastnených
voličov
3. miestne referendum nebolo úspešné, nakoľko podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení §11 a ods. 6 účasť nedosiahla 50% oprávnených voličov

č. 283/2012
uznesenie
k Informatívnej správe HKM o finančnej situácii mesta Kolárovo k 31.01.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o finančnej situácii mesta Kolárovo k 31.01.2012
B./ schvaľuje
1. v prípade dotácií a príspevkov poskytovaných z rozpočtu mesta (mimo dotácií podľa
VZN), ktoré mesto poukazuje mesačne svojim organizáciám v 1/12 ročného rozpočtu, až
do zlepšenia finančnej situácie mesta maximálne do 30.05.2012, tieto poukazovať s 10%ným znížením vrátane limitov na prenesené právomoci
2. poukazovanie dotácií poskytovaných podľa VZN pre šport a kultúru do 31.03.2012
pozastaviť, po tomto termíne až do zlepšenia finančnej situácie poukazovať 1/12 dotácie
určenej na činnosť mesačne, dotácie za prvé tri mesiace poukázať do konca roka 2012,
v prípade ostatných dotácií schválenú sumu poukázať 30 dní pre začatím akcie, podľa
podaného projektu

3. v rozpočte naplánované variabilné výdavky jednotlivých rozpočtových oddielov
minimalizovať a viazať dovtedy, kým nedôjde k vysporiadaniu všetkých záväzkov mesta
po lehote splatnosti, ďalej kým nedôjde k ukončeniu financovania projektov: ZŠ
J.A.Komenského a Obnova mesta, u ktorých mesto musí zálohovať záverečné platby zo
svojho rozpočtu
Zodpovední: štatut. zástupcovia organizácií
4. zvážiť opodstatnenosť prijímania nových uznesení , ktoré majú vplyv na rozpočet mesta
v r. 2012
5. zabezpečiť tabuľkový prehľad na spôsob fakturácie, na preplatenie faktúr a hotovostí
príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo s týždenným vyhodnotením
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Úloha: stála
C./ ukladá MsÚ
1. mesačne vyhodnocovať efektivitu prijatých opatrení a ich opodstatnenosť v ďalšom období
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
v spolupráci s ved. finančného odd.
2. v prípade príspevkovej organizácie Gúta Service zabezpečiť preplatenie faktúr, ak vlastné
príjmy (vedľajšej činnosti) nepostačia na vykrytie hlavnej činnosti
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: stály
č. 284/2012
uznesenie
k Úprave rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2012 v zmysle normatívov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu normatívnych rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2012 pre
školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou nasledovne :
a) Základná škola F. Rákócziho II, V.Palkovicha 3, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
upravený limit výdavkov v €, kód 111 k 12.3.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
b) Základná škola M. Korvína, Školská 6, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
upravený limit výdavkov v €, kód 111 k 12.3.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111

344 774
5628
350 402
17 520
1 766
...........
...........

433 740
31 586
465 326
23 266
2 067
.........
.........

c) Základná škola J.Á. Komenského, Rábska 14, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
úprava limitu výdavkov v €, kód 111:
upravený limit výdavkov v €, kód 111 k 12.3.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
dopravné:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111

308 231
14 607
322 838
16 142
2 046
.........
.........

d) Limit normatívnych výdavkov školských klubov detí pri základných školách:
Schválený limit výdavkov spolu s vlastnými príjmami
školských klubov v €, kód 41:
161 200
úprava limitu pre ŠKD pri ZŠ spolu:
2 502
e) Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012
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
f) Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012
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
g) Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012
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
h) Materská škola s VJM, Brnenské námestie 16, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov spolu
s vlastnými príjmami v €, kód 41 :
úprava limitu výdavkov v €, kód 41:
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,

47 866

3 825
.........

73 714

2 350
.........

42 122

1 920
........

118 181
- 57
118 124
5 906

podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
i) Školská jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov spolu
s vlastnými príjmami v €, kód 41 :
úprava limitu výdavkov v €, kód 41:
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012:
upravený limit výdavkov v €, kód 41 k 12.3.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
j) Základná umelecká škola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov
spolu s vlastnými príjmami v €, kód 41 :
úprava limitu výdavkov v €, kód 41:
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
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

2 400
........

20 300
6 113

26 413
0
0
0

138 950
1 432
140 382
7 019

5 650
.........

2. Úpravu normatívnych rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2012
pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity nasledovne:
a) Limit normatívnych výdavkov materských škôl :
Materská škola Lesná 8 a Materská škola Lesná 10
Schválený limit normatívnych výdavkov spolu
vlastnými príjmami v €, kód 41:
úprava limitu výdavkov v €, kód 41:
b) Materská škola Lesná 10, Kolárovo :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012:
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008

237 648
-5 130

89 526
4 476

1 550
.........

-Nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111
c) Materská škola Lesná 8, Kolárovo :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012:

142 992

z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
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
d) Limit normatívnych výdavkov školských jedální:
ŠJ Školská 6, ŠJ Rábska 14, ŠJ Lesná 8
Schválený limit normatívnych výdavkov spolu
vlastnými príjmami v €, kód 41:
úprava limitu ŠJ:

7 150

1 600
.........

175 999
-4 859

e) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012:
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

67 460
0
0

f) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012:
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

40 000
0
0

g) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo :
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012:
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:

63 680
0
0

h) Centrum voľného času, Kolárovo
schválený limit normatívnych výdavkov
spolu s vlastnými príjmami v €, kód 41 :
úprava limitu výdavkov v €, kód 41:
upravený limit normatívnych výdavkov bez
vlastných príjmov v €, kód 41 k 12.3.2012
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1) VZN č.7/2008, predpoklad:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2)a3) VZN č.7/2008
-nenormatívne dotácie od KŠÚ do výšky príjmov – kód 111

0

0

0

101 391
0
101 391
5 070

7 200
..........
..........

3. 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) Školská jedáleň ako súčasť Cirkevného gymnázia Panny Márie s vyuč.jaz.maď. Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, Brnenské nám. 15,
Kolárovo
schválená normatívna dotácia
pre deti od 6 do 15 rokov veku v €, kód 41 :
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
upravená normatívna dotácia
v €, kód 41 k 12.3.2012

6 554
4 443
10 997

b) 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 :
úprava normatívnej dotácie v €, kód 41:
upravená normatívna dotácia
v €, kód 41 k 12.3.2012

10 546
5 824
16 370

B./ ukladá
1. riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovacej právomoci Mesta Kolárovo, ako
i správcom rozpočtových kapitol v oblasti školstva dodržať čerpanie upraveného
rozpočtu tak, aby bola vytvorená rezerva v predpísanej hodnote do začiatku mesiaca
december 2012. V prípade nedostatku finančných prostriedkov o takto vytvorené rezervy
rozpočet škôl a školských zariadení môže byť skrátený na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva.
2. MsÚ vytvoriť rezervu v mestskom rozpočte v hodnote 60 tis. Eur na účely doplnenia
rozpočtu škôl a školských zariadení, v tom 33 tis. € na platy
3. MsÚ pripraviť materiál na rokovanie MsZ ako i návrh na uznesenie v rámci úpravy
rozpočtu mesta, ako budú rozdelené finančné prostriedky na originálne kompetencie
mesta v oblasti školstva vypočítanej podľa vzorca, s prihliadnutím na počet žiakov (detí)
a druh zariadenia ktoré sú súčasťou podielových daní obdržaných mestom v hodnote cca
40%.
4. MsÚ v prípade žiadosti Cirkevnej základnej školy s materskou školou Panny Márie
s vyučovacím jazykom maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda,
Brnenské námestie 15, Kolárovo, o otvorenie triedy v šk.r. 2012/2013, nájsť finančné
prostriedky v rozpočte mesta podľa počtu skutočne zapísaných detí
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
1. MsÚ pripraviť úpravu rozpočtu mesta z dôvodu vykrytia schváleného rozdielu v rozpočte
pre školy a školské zariadenia
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: aprílové zasadnutie MsZ

č. 285/2012
uznesenie
k VZN Mesta Kolárovo č. 2/2012, Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kolárovo č. 2 /2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č.19/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
v znení VZN č. 8/2010, VZN č.19/2010 a VZN č. 1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.VZN Mesta Kolárovo č. 2/2012, Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kolárovo č. 2 /2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č.19/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Kolárovo v znení VZN č. 8/2010, VZN č.19/2010 a VZN č. 1/2011 podľa predloženého
návrhu s účinnosťou od 01.04.2012 s pripomienkami poslanca PaedDr. Madarász Róberta,
predloženými v rámci pripomienkového konania
č. 286/2012
uznesenie
k VZN Mesta Kolárovo č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Kolárovo č. 7/2008 v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2011 a v znení
VZN č.7/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri
základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN Mesta Kolárovo č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Kolárovo č. 7/2008 v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2011
a v znení VZN č.7/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí
pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania
v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu s účinnosťou
od 01.04.2012
č. 287/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o priebehu zápisu detí do materských škôl na školský rok 2012/2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebehu zápisu detí do materských škôl na školský rok 2012/2013
č. 288/2012
uznesenie
k Prevádzkovému poriadku Školskej jedálne, Lesná 8 Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Prevádzkový poriadok Školskej jedálne, Lesná 8, Kolárovo

č. 289/2012
uznesenie
k Správe HKM o čerpaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2011
Následná finančná kontrola č. 1/2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2012 – kontrola poskytnutých
dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo v roku 2011
č. 290/2012
uznesenie
k návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. priznanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2012 na podporu projektov podľa VZN mesta
Kolárovo č. 18/2009 v rámci oddielu 0840 v celkovej výške 4.150,-€ na základe návrhu
Komisie kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ v Kolárove nasledovne:
P.č. Žiadateľ
Názov projektu
Navrh. suma
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ALMA-ART
Príspevok na celoročnú činnosť
400,-€
2. ALMA-ART
Kolárovská lýra
200,-€
3. CSEMADOK
Sortáncjárás
400,-€
4. helloGúta
Kultúra po novom
350,-€
5. Kassai škola jazdcov-lukostrelcov Preteky v jazdeckom lukostrelectve 300,-€
6. Malodunajské rockové divadlo
Príspevok na celoročnú činnosť
400,-€
7. Mlynček
Mlynček 2012-celoročná činnosť
300,-€
8. Spolok Viktora Palkovicha
„Volt egyszer egy iskola“
1000,-€
9. Via Nova ICS
Výstava v kaplnke sv. Rozálie
800,-€
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
4150,-€
2. priznanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2012 na podporu projektov podľa VZN mesta
Kolárovo č. 18/2009 v rámci oddielu 0810 v celkovej výške 70.400,-€ na základe návrhu
Komisie športu a výchovy mládeže pri MsZ v Kolárove nasledovne:
Pč. Žiadateľ
Názov projektu
Navrh. suma
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Basketbal Club Knives
BCKnives-Kolárovský basketbal 2012
3.600,-€
2. Corvin HE
Corvin HE – činnosť karate klubu 1.000,-€
3. FK Kolárovo
Zabezpečenie celoročnej činnosti 28.500,-€
4. HŠK-74 Kolárovo
Rozvoj hádzanej v meste
13.000,-€
5. Karate klub Taiyó Kolárovo
Príspevok na celoročnú činnosť
4.400,-€
6. Klub zimného plávania
Slovenský pohár 2012
300,-€
7. STK Kolárovo
Príspevok na celoročnú činnosť
1.000,-€
8. ŠK cyklistiky
Príspevok na celoročnú činnosť
4.500,-€
9. ŠK Kolárovo
Pravidelné pohybové aktivity
12.000,-€
Príspevok na celoročnú činnosť
1.500,-€
10. ŠK Veľký Ostrov

11. ZO chov. poštových holubov
Príspevok na celoročnú činnosť
300,-€
12. Miestny kynologický klub
Preteky o pohár MKK-VI. ročník
300,-€
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
70.400,-€
č. 291/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2011,
vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárovo za rok 2011,
vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2011
č. 292/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného stavebného úradu v Kolárove za rok 2011,
vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2011 a návrhu rozpočtu na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného stavebného úradu Kolárovo za rok 2011,
vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2011 (čerpania poskytnutej dotácie zo ŠR)
B./ schvaľuje
1. rozpočet Spoločného stavebného úradu v Kolárove na rok 2012 podľa predloženého
materiálu
2.výšku príspevku obcí pripadajúcu na 1 obyvateľa v čiastke 1,743 400 € (t.j. na úrovni
roku 2011)
č. 293/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti ZPOZ za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ Kolárovo za rok
2011
č. 294/2012
uznesenie
k návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 11/2010 zo dňa 20.12.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zmenu uznesenia MsZ č. 11/2010 zo dňa 20.12.2010 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ poveruje
1. výkonom funkcie sobášiaceho týchto poslancov mestského zastupiteľstva:
Beáta Koczkás Ing., Imrich Árgyusi, István Lengyel Bc., Béla Angyal Ing.

B./ určuje
1. dni štvrtok a sobotu za sobášne dni
2. obradnú sieň mestského úradu za sobášnu miestnosť
č. 295/2012
uznesenie
k žiadosti p. Fekete Františka, Ul. východná 57, Kolárovo o odkúpenie pozemku parc.reg.
„C“ s parc.č. 2814/10 v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1. MsÚ hľadať možnosť na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parcely reg. „C“
s parcelným číslom 2814/10 v k.ú. Kolárovo, o výmere 287 m2 – druh pozemku orná pôda
za účelom neskoršieho odpredaja predmetného pozemku. Náklady súvisiace
s majetkovoprávnym vysporiadaním hradí záujemca.
č. 296/2012
uznesenie
k žiadosti p. Gyula Visnyei a manž. Mária Visnyei, Petőfiho rad 2614/31, Kolárovo
o zrušenie predkupného práva na pozemok s parc.č. 1565/41 o výmere 85 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle zákona 138/1991 Zb. zánik predkupného práva vyznačeného v k.ú. Kolárovo na
liste vlastníctva č. 3314 – vlastník Visnyei Gyula r. Visnyei a Mária Visnyei, r. Hájasová,
Petőfiho rad 2614/31, Kolárovo v podiele 1/1 na základe V – 4188/08 z 11.09.2008
v prospech Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo, IČO: 306 517 na pozemok v k.ú.
Kolárovo, parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1565/41 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 85 m2. Výdavky spojené s výmazom predkupného práva na LV hradí
žiadateľ.
č. 297/2012
uznesenie
k žiadosti p. Heleny Leszkóovej, Ul. Kollárova 11 o odpredaj pozemku s parc.č. 2089/1
o výmere 214 m2, pozemok s parc.č. 2089/2 o výmere 174 m2 a rod. domu so súp. č. 1244
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona 138/1991 Zb. § 9a.) ods. 8e.) zverejnilo svoj zámer
odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo:
- pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 2089/1 o výmere 214 m2 – druh pozemku
zastavaná plocha
- pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 2089/2 o výmere 174 m2 – druh pozemku
záhrada
- rodinný dom so súpisným číslom 1244 na pozemku parc. reg. „C“ s p. č. 2089/1
v Kolárove, na Ul. Kollárovej č. 11
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva uzatvorenie kúpnej zmluvy s Leszkóovou Helenou, r.

Leszkóová, bytom Kolárovo, Ul. Kollárova 11 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a.) ods.
8e.) na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941:
- pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 2089/1 o výmere 214 m2 – druh pozemku
zastavaná plocha
- pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 2089/2 o výmere 174 m2 – druh pozemku
záhrada
- rodinný dom so súpisným číslom 1244 na pozemku parc. reg. „C“ s p. č. 2089/1
v Kolárove, na Ul. Kollárovej č. 11 za kúpnu cenu 6.971,- € ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko kupujúca na základe uznesenia MsZ č. 486/2005-A-2a,b dňa 30.06.2005
podpísala kúpnu zmluvu a vyplatila od r. 2005 časť kúpnej ceny vo výške 4.930,13 €, ale
na základe v súčasnosti platných zákonov Mesto Kolárovo kúpnu zmluvu zo dňa
31.10.2005 už nemôže podať na vklad do katastra. Kupujúca zvyšok kúpnej ceny vo
výške 2.040,87 € zaplatí mesačne, najneskôr do konca februára r. 2015. Výdavky spojené
prevodom hradí kupujúca.
C./ uznáva
1. už zaplatenú časť kúpnej ceny vo výške 4.930,13 € pre p. Leszkóovú Helenu, bytom
Kolárovo, Ul. Kollárova č. 11, ktorú doteraz (do 24. februára 2012) zaplatila na základe už
neplatnej KZ zo dňa 31.10.2005 na nasledovné nehnuteľnosti:
- pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 2089/1 o výmere 214 m2 – druh pozemku
zastavaná plocha
- pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 2089/2 o výmere 174 m2 – druh pozemku
záhrada
- rodinný dom so súpisným číslom 1244 na pozemku parc. reg. „C“ s p. č. 2089/1
v Kolárove, na Ul. Kollárovej č. 11
č. 298/2012
uznesenie
k žiadosti neville group s.r.o., Rábska 46, Kolárovo o prenájom nebytových priestorov
v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre neville group s.r.o. Rábska 46, 946 03 Kolárovo, IČO:
44644701 na kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32,
Kolárovo, miestnosť č. 1,27 a spoločné priestory s celkovou výmerou 33,11 m2 za ročné
nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady na dobu neurčitú s účinnosťou od 15.03.2012 so
súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
mestského zastupiteľstva, ako prípad hodný osobitného zreteľa
č. 299/2012
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta na Ul. Radnótiho
a v osade Dankó Pistu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Czukárovou Erikou, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/9 na
dobu od 01.04.2012 do 30.06.2012, v zmysle zásad nakladania a hospodárenia 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 Vörösovou Emíliou , bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu
71/11, na dobu od 01.04.2012 do 31.10.2012 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia
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 Horváth Ladislavom a manž. Rozáliou, bytom Kolárovo,
Radnótiho 42/5, na dobu od 01.04.2012 do 30.06.2012 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia 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 Zsoldos Silvesterom a manž.Csillou, bytom Kolárovo,
Radnótiho 42/12 na dobu 01.04.2012 do 30.06.2012 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
5. Uzavretie nájomnej zmluvy s Kovácsovou Gabrielou a druhom Šárközi Ondrejom, bytom
Kolárovo, Radnótiho 40/2, na dobu od 01.03.2012 do 28.02.2013 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného
zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
6. Uzavretie nájomnej zmluvy s Štefanom Domjánom, bytom Kolárovo, ul. Radnótiho
40/4, na dobu od 01.04.2012 do 31.03.2013 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia
s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ
v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 300/2012
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Pridelenie nájomného bytu na Osade Dankó Pistu 71/6 pre Leszkó Ladislava a manž.
Zuzanu , bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 40 na dobu od 01.04.2012 do 30.06.2012
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným
osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
2. Pridelenie nájomného bytu na Osade Dankó Pistu 71/8 pre Rafaelovú Silviu a manž.
Elemíra, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu č.68, na dobu od 01.05.2012 do 31.10.2012
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným
osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
3. Pridelenie rodinného domu vo vlastníctve mesta Kolárovo na Osade Dankó Pistu č.34 pre
Sztojka Zsolta a družku Sandru Sztojkovú, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/8 na
dobu od 01.05.2012 do 30.04.2013 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom
mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

4. Pridelenie 2 izbového nájomného bytu na ul. Partizánskej č. 7A/8 pre Evu Gőghovú
a druha Angyal Tomáša, bytom Kolárovo, Školská 1/3 na dobu od 01.04.2012 do
31.03.2013 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20
hodným osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
5. Pridelenie 1 izb. nájomného bytu č.16 na ul. Ružovej pre Ing. Eleonóru Lévaiovú, bytom
Kolárovo, Októbrové nám. 2., s platnosťou od 15.03.2012 na dobu jedného roka v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného
zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
6. Pridelenie 1 izb. nájomného bytu č.5. na ul. Ružovej pre Ladislava Ősziho, bytom
Kolárovo, Veľký Ostrov 8, s platnosťou od 15.03.2012 na dobu jedného roka v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného
zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
7. Pridelenie 1 izb. nájomného bytu č.3. na ul. Ružovej pre Jozefa Szelída a manž. Máriu
bytom Kolárovo, Partizánska 18, s platnosťou od 15.03.2012 na dobu jedného roka
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným
osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
8. so súhlasom primátora mesta pridelenie 3 izbového nájomného bytu na ul. Partizánskej
č.7/5 pre Vojtecha Bartalosa a manž. Alžbetu bytom Kolárovo, Partizánska 13/2 na dobu
od 13.03.2012 do 31.03.2013 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom
mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 278/2012/A./b./2. zo dňa 27.02.2012 – pridelenie 1 izbového nájomného
bytu č.3 na ul. Ružovej pre Takács Jána, bytom Kolárovo, V. Palkovicha 1
2. uznesenie MsZ č. 278/2012/A./b./4. zo dňa 27.02.2012 – pridelenie 1 izbového nájomného
bytu č. 5 na ul. Ružovej pre Nagyovú Andreu, bytom Kolárovo, Brnenské nám. 8/10
3. uznesenie MsZ č. 278/2012/A./b./11.zo dňa 27.02.2012 – pridelenie 1 izbového nájomného
bytu č. 16 na ul. Ružovej pre Varga Tibora, bytom Kolárovo, Lesná 3
č. 301/2012
uznesenie
k žiadosti p. Kataríny Lengyelovej, Jesenského nábrežie 19, Kolárovo o zníženie prenajatej
plochy verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva vypracovanie dodatku zmluvy č. OVaRR-ž395/2007-14 o osobitné užívanie /prenájom/ verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo,
časť pozemku parc.č. 28455/611 na Ul. dolnej z dôvodu zníženia prenajatej plochy
z pôvodných 26 m2 na 13 m2 – zastavaná plocha + prístupový chodník vo výmere 5 m2
pre podnikateľku Katarínu Lengyelovú, bytom Kolárovo, Jesenského nábrežie 19,
Kolárovo, platnosťou od 15.03.2012 účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení
dodatku zmluvy na webovom sídle mesta Kolárovo

č. 302/2012
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informácie predsedkyne komisie Kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ vo veci osláv Dňa
učiteľov v roku 2012 na základe doporučenie komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
č. 303/2012
uznesenie
k doplneniu uznesenia MsZ č. 221/2011 zo dňa 21.11.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 221/2011-B/2 zo dňa
21.11.2011 s nasledovnými:
„so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
MsZ“
B./ konštatuje, že
1. zákon č. 138/1991 Zb. §9a ods. 7 nevylučuje priamy odpredaj pozemku v k.ú. Kolárovo,
ved. na LV č. 4941 parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28445/272 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2 a časť pozemku parcely reg. „C“
s parcelným číslom 28445/275 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 789 m2
(novovytvorená parcela s parc.č. 28445/421 na základe geometrického plánu č. 09/2009 zo
dňa 26.09.2011, vyhotoveného GEOline, Ing. Lőrinczová Helena, K. Nagya 44/10,
Komárno) pre PALMI, s.r.o. so sídlom Priemyselný areál 3782, Kolárovo, v zast. Miškó
Ladislavom – konateľom spoločnosti za cenu 7,-€/m2.

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

