Uznesenie
z 46. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 10.11.2010
č. 955/2010
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení a k vyhodnoteniu interpelácií poslancov
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. 956/2010
uznesenie
k Návrhu rozpočtu mesta na rok 2011-2013 vrátane programového rozpočtu a finančných
vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2011-2013 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým
a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2011-2013
B./ schvaľuje
1. Rozpočet mesta na rok 2011 podľa predloženého návrhu s nasledovnými zmenami:
- znížením výdavkov odd. 0830 Vys. a vyd. služby (Kolárovské zvesti) o 5.000,-€ so
súčasným zvýšením odd. 0810 Šport (Dotácie pre športové kluby) o tú istú sumu
- znížením výdavkov odd. 0412 DP Globál rezerva o 5000,-€ so súčasným zvýšením
výdavkov oddielu 0810 Šport – dotácia pre športové kluby o tú istú sumu
2. Príspevok pre príspevkové organizácie a dotáciu pre športové kluby na rok 2011
nasledovne:
a) príspevok pre DP Globál Kolárovo – vyčleniť z rezervy
27.420,-€
b) príspevok pre Gúta Service Kolárovo vo výške
468.273,-€
v tom: - príspevok na prevádzkové účely
446.283,-€
- príspevok na základe fakturácie
21.990,-€
c) príspevok na prevádzkové účely MsKS vo výške
165.000,-€
d) dotáciu na činnosť pre športové kluby mesta vo výške
70.000,-€
e) dotácie na podporu projektov podľa VZN mesta
v úhrnnej výške
7.000,-€
3. Zabezpečenie realizácie kapitálových výdavkov v súlade s aktuálnym stavom kapitálových
príjmov

4. Dotáciu z rozpočtu mesta pre Zariadenie pre seniorov a denný stacionár na rok 2011
v úhrnnej výške 31.215,-€ v tom:
a) dotácia z rozpočtu mesta na stravovanie-bežné výdavky
11.215,-€
b) dotácia z rozpočtu mesta na denný stacionár
2.600,-€
5. Rozpočet ZUŠ na rok 2011 vrátane vl. príjmov v úhrnnej výške

120.500,-€

6. Rozpočet MŠ a ŠJ Brnenské nám. na rok 2011 vrátane vl. príjmov
v úhrnnej výške 125.500,-€ v členení:
a) materská škola – bežné výdavky
b) školská jedáleň – bežné výdavky

107.500,-€
18.000,-€

7. Dotáciu z rozpočtu mesta pre ZŠ J. A .Komenského na rok 2011
s účelovým použitím na dopravné vo výške

2.046,-€

8. Dotáciu z rozpočtu mesta pre ZŠ M. Korvína na rok 2011
s účelovým použitím na dopravné vo výške

2.067,-€

9. Dotáciu z rozpočtu mesta pre ZŠ F. Rákócziho na rok 2011
s účelovým použitím na dopravné vo výške

1.766,-€

10. Rozpočet ŠKD na rok 2011 vrátane vl. príjmov v úhrnnej výške

143.500,-€

C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2011 so zahrnutím ročnej
výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na januárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: riaditelia organizácií
Termín: januárové zasadnutie MsZ
2. vedúcej oddelenia školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení spracovať
vlastné rozpočty na rok 2011 pri dodržaní limitov uvedených v schvaľovacej časti
uznesenia v bodoch 5. až 10 resp. v súlade so schválenými normatívami od štátu na rok
2011 a VZN mesta v prípade originálnych kompetencií na r. 2011
Zodpovední: vedúca odd. školstva
riaditelia škôl a školských zariad.
3. riaditeľovi Zariadenia pre seniorov spracovať vlastný rozpočet na rok 2011 pri dodržaní
limitov uvedených v schvaľovacej časti uznesenia v bode 4. resp. limitným listom MFSR
Termín: februárové zasadn. MsZ
4. MsÚ v spolupráci s ZMOS chrániť záujmy CVČ a ZUŠ, aby im boli poskytnuté finančné
prostriedky za všetky deti, ktoré navštevujúc viac krúžkov naraz
Zodpovedná: Ing.Gőghová Margita
Termín: počas celého pripomienkového
konania predmetného zákona
D./ žiada
1. predsedu športovej komisie predložiť rozdelenie dotácie medzi športové kluby na
januárové zasadnutie MsZ
Termín: januárové zasadn. MsZ

2. predsedu športovej komisie predložiť rozdelenie peňažnej sumy schválenej na rok 2011
na športové podujatia mesta (úhrnná výška: 1.200,-€) na januárové zasadnutie MsZ
Zodpovedný: predseda kom. športu
Termín: januárové zasadn. MsZ
3. predsedu komisie kultúry a kult. dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy
schválenej na r. 2011 na kultúrne podujatia mesta (úhrnná výška: 34.000,- €) na januárové
zasadnutie MsZ
Zodpovedný: predseda kom. kultúry
a kult. dedičstva
Termín: januárové zas. MsZ
4. predsedov športových klubov:
a.) spracovať vyúčtovanie poskytnutej dotácie od mesta za rok 2010 a odovzdať
vyúčtovanie HKM do 31.januára 2011
b.) spracovať plán použitia poskytnutej dotácie od mesta vo výške 70.000 € na rok 2011
Termín: januárové zasadnutie MsZ
č. 957/2010
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 20/2010 o dani z nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 20/2010 o dani z nehnuteľností podľa varianty A./ predloženého
návrhu
č. 958/2010
uznesenie
k súhrnnej správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení za školský rok 2009/2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. súhrnnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení za školský rok 2009/2010
č. 959/2010
uznesenie
k Správe o činností odborných komisií pri MsZ v r. 2010 a v celom volebnom období
t.j. 2006-2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti odborných komisií pri MsZ v r. 2010 a v celom volebnom období t.j.
2006-2010 a to:
- finančná a majetku mesta
- podnikateľská, poľnohospodárstva a RR
- sociálno-bytová a zdravotná
- výstavby, ÚP a OŽP
- kultúry a kultúrneho dedičstva
- školstva, výchovy a vzdelávania
- športu a výchovy mládeže

- ochrany verejného poriadku
č. 960/2010
uznesenia
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Zápisnicu zo zasadnutia komisie sociálno-bytovej a zdravotnej zo dňa 5.11.2010
B./ schvaľuje
1. predĺženie nájomnej zmluvy pre Zsolnai Ladislava a Denisu Madarászovú na ul. Radnótiho
č. 40/5 na dobu určitú od 01.01.2011 do 31.12.2011

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

