Uznesenie
z prípravného zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 07.01.2013
č. 466/2013
uznesenie
k programu januárového zasadnutia MsR a MsZ
Mestská rada v Kolárove
A./ schvaľuje
1. program 21. zasadnutia mestskej rady dňa 24.1.2013 (štvrtok) so začiatkom o 13,00 hod.
v malej zasadačke MsÚ a program 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 28.1.2013
(pondelok) o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice (len MsZ)
3. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov (len MsZ)
4. a.) Prerokovanie protestu prokurátora č.j. Pd 116/12-6 k VZN mesta Kolárovo č. 3/2010
o obmedzení a zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na
verejne prístupných miestach
b.) Prerokovanie protestu prokurátora č.j. Pd 118/12-7 k VZN mesta Kolárovo č. 9/2012
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na
verejných priestranstvách
Prerokovať: v komisii ochrany verejného poriadku
5. Materiály v oblasti školstva
a.)Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kolárovo č. 1 /2013, 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, VZN č. 1/2011 a VZN č. 2/2012 (ďalej len
VZN)
Predkladá: Ing. Margita Gőghová,
Prerokovať: v komisií školstva, výchovy a vzdelávania, v komisii finančnej a majetku
mesta a v mestskej školskej rade
b.)Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 2/2013 ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7//2008, 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 znení VZN č. 2/2009, VZN č.
2/2010, VZN č. 2/2011, VZN č. 7/2011 a VZN 3/2012
Predkladá: Ing. Takács Imrich
Prerokovať: v komisii školstva, výchovy a vzdelávania, v komisii finančnej a majetku
mesta a v mestskej školskej rade
c.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 3/2013, ktorým sa ruší VZN č. 3/2008
v znení VZN 1/20012 o poskytnutí dotácie na dopravu detí MŠ a ich sprievodcu
a žiakov ZŠ dochádzajúcich z mestských častí z rozpočtu Mesta Kolárovo ku dňu
28.02.2013
Predkladá: Ing. Takács Imrich
Prerokovať: v komisii školstva, výchovy a vzdelávania, v komisii finančnej a majetku
mesta a v mestskej školskej rade

d.) Zmluvy v školstve:
Zmluva o výpožičke majetku pre MŠ Lesná 10 s PS
Zmluva o odovzdaní majetku do správy MŠ Lesná 10 s PS
Zmluva o odovzdaní majetku do správy MŠ Brnenské nám. Kolárovo
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke majetku MŠ Brnenské nám. Kolárovo
Predkladá: Ing. Margita Gőghová
Prerokovať: v komisii školstva, výchovy a vzdelávania, v komisii finančnej a majetku
mesta
e) Informatívna správa o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok
2013/2014 ku dňu 28.1.2013
Predkladá Ing. Takács Imrich,
Prerokovať: v komisii školstva, výchovy a vzdelávania, v komisii finančnej a majetku
mesta a v mestskej školskej rade
f.) Vyhodnotenie prevádzky školského autobusu Kolárovo – Pačérok a späť, Kolárovo –
Kráľka a späť ku dňu 31.12.2012
Predkladá: Ing. Takács Imrich
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta a v komisii školstva, výchovy
a vzdelávania
g.) Návrh na uzatvorenie zmluvy o preprave detí a žiakov z mestskej časti Kráľka do
Kolárova a späť a z mestskej časti Pačérok do Kolárovo a späť s prepravcom Fülöp
Jurajom od 8.1.2013 do 28.2.2013, na základe vyhodnotenia verejného obstarávania
s nízkou hodnotou
Predkladá: Ing. Takács Imrich
Prerokovať: v komisii školstva, výchovy a vzdelávania a v komisii finančnej a majetku
mesta
6. Prerokovanie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste KOLÁROVO – Časť:
VÝCHOD“, Kód ITMS: 25120220310, Operačný program: Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
Predkladá: Árpád Horváth, primátor mesta
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta, v komisii podnikateľskej,
poľnohospodárstva a RR a v komisii finančnej a majetku mesta
7. Schválenie zmeny č. 1 Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo
Predkladá: Ing. Mészáros Imrich
Prerokovať: v komisii výstavby a ÚP
8. Návrh na zníženie počtu poslancov MsZ a členov odborných komisií pri MsZ a na zmenu
s tým súvisiacich dokumentov mesta
Predkladá: Árpád Horváth, primátor mesta
Prerokovať: v poslaneckých kluboch
9. Návrh pracovného harmonogramu a náplne rokovaní MsR a MsZ v roku 2013
Predkladá: Ing. Bc. Iveta Némethová
Prerokovať: v poslaneckých kluboch
10. Majetkovoprávne podania
a.) Návrh zverejnenia zámeru mesta na odpredaj pozemkov parc.č. 312/1 a 311/2 v k.ú.
Kolárovo ved. na LV č. 4941 formou verejnej súťaže
b.) Žiadosť spoločnosti Agrotrend s.r.o. Kolárovo na súhlas o prevzatie nájmu
poľnohospodárskeho pozemku parc.č. 28471/1 o celkovej výmere 21,6713 ha, ako
pokračovateľa nájomného vzťahu nájomcu Forró Vojtecha, Školská 12/8 Kolárovo
Predkladá: p. Halász Ladislav
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta, v komisii podnikateľskej,
poľnohospodárstva a RR a v komisii výstavby a ÚP

11. Rôzne
a.) Návrh na obnovenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta Kolárovo
Predkladá: Ing. Bc. Iveta Némethová
Prerokovať: v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej
b.) Informatívna správa o vyhodnotení prieskumu trhu na realizáciu revízií vyhradených
technických zariadení – elektro, plyn
Predkladá: p. Halász Ladislav
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta, v komisii podnikateľskej,
poľnohospodárstva a RR a v komisii výstavby a ÚP
c.) Eva Kucserová – NEFELEJCS Pohrebníctvo, Kolárovo – žiadosť o prenájom
nebytového priestoru na Ul. mostovej 7 na skladové účely
Predkladá: p. Halász Ladislav
Prerokovať: v komisii finančnej a majetku mesta a v kom. podnikateľskej,
poľnohospodárstva a RR
12. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenie (len MsZ)
13. Návrh na uznesenie (len MsZ)
14. Záver

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

