MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 1.3.2010
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 1.3.2010

č. 98/2007
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výpožičku časti pozemku s parc.č. 28455/618 vedenú na LV 4941 v k.ú. Kolárovo
v rozmeroch 35 x 16 m pre Scholu Privata Gutaiensis, Slovenská 52 Kolárovo, za
účelom
vybudovania verejného parkoviska na parkovanie osobných motorových vozidiel na dobu
neurčitú
Plnenie :
MsZ schválené uznesenie bolo odoslané. Je vo fáze vybavovania.

č. 98/2007
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ zmeniť kultúru pozemku z parc.č. 28455/618 – časť vo výmere 560 m2 vedenú na LV
4941 v k.ú. Kolárovo z ornej pôdy na ostatnú plochu vypožičanú pre Schola Privata Gutaiensis
Kolárovo v zmysle uznesenia MsZ č. 98/2007 A./1 zo dňa 28.05.2007 s tým, že výdavky spojené
s vyhotovením geometrického plánu vyňatím PPF hradí vypožičiavateľ.
Plnenie :
Geometrický plán je hotový. GP je podaný na SK na schválenie.

č. 204/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
6.) odpredaj pozemku časť z parcely č. 27264 druh pozemku orná pôda v k. ú. Kolárovo, vedenom
na LV č. 4941, parcela registra E o výmere cca 30.000 m2 pre MOBYDICK, so sídlom
Kolárovo, Ul. Štefánikova 8, v zastúpení konateľkou Adrianou Kádekovou za cenu 150,- Sk
s tým, že výdavky spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci.
Výmera bude upresnená geometrickým plánom.
Plnenie :
Je vo fáze vybavovania.

288/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ udeľuje
2. predbežný súhlas na odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28445/2 – druh pozemku orná pôda
a časť z parcely č. 28445/275 – druh pozemku zastavané plochy a nádvorie v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941 o výmere celkom cca 4.000 m2 za cenu 200,-Sk/m2 pre Melániu Tóthovú –
ZELOSERVIS, bytom Kolárovo, Slávikova č. 6. Samotné schválenie bude prejednané na zasadnutí
MsZ po predložení vypracovaného geometrického plánu hradí žiadateľka
Plnenie :
Je vo fáze vybavovania.

č 467/2008
uznesenie
k obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim –ROEP v katastrálnom území
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. MsÚ fin. odd. a správy mestského majetku, prostredníctvom referátu správy majetku mesta
zabezpečiť prijímanie a zhromažďovanie písomností od občanov (účastníkov konania)
v stránkových dňoch:
pondelok
od 7,30 hod. – do 16,00 hod.
streda
od 7,30 hod. – do 17,00 hod.
piatok
od 7,00 hod. – do 15,00 hod.
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: od 2.12.2008
2. MsÚ, o fotokópiách prijatých písomností založiť chronologickú evidenciu,
v dvojmesačných intervaloch, zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi ROEP,
prostredníctvom predsedu komisie
Zodpovedná. Ing. Klára Oremová
Termín: podľa textu
3. na základe výsledku rokovania komisie ROEP dňa 26.11.2008 oboznámiť vlastníkov,
nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby s podmienkami, vo veci doplnenia,
poskytnutia údajov o pozemkoch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im
známe z doterajšieho vysporiadania právnych vzťahov k týmto pozemkom.
Zodpovedný: Imrich Árgyusi
Termín: december 2008
Plnenie :
Plnenie úloh podľa prijatého uznesenia je v priebehu od 2.12.2008 s prechodom aj do nasledujúcich
rokov – postupnosť úloh podľa príkazu primátora mesta č. 1/2009.

č. 587/2009
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za rok 2008
C./ ukladá
1. MsÚ realizovať opatrenia HKM podľa predloženého stanoviska k záverečnému účtu
rozpísaných v bodoch I.3., I.4, I.8. a II.
Zodpovedná: Ing. Oremová Klára
Termín: úloha stála
Plnenie :
Plnenie úlohy je stále v priebehu.. Úlohy rozpísané v bodoch I.3. (fyzická inventarizácia
v nájomných bytoch) a I.8. (ocenenie pozemkov) sú splnené, bod I.4. (vymáhanie pohľadávok)
priebežné sledované, II. (odpisový plán) – keďže zmenu možno realizovať len k 1.1. ,
prehodnotenie s prípadnými navrhnutými zmenami bude aplikované od 1.1.2010

č. 710/2009
uznesenie
k VZN 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
C./ ukladá
1. MsÚ vypracovať úpravu rozpočtových pravidiel Mesta Kolárovo v zmysle zápisnice
komisie školstva, výchovy a vzdelávania zo dňa 9.12.2009
Termín: januárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: Ing. Oremová Klára
Ing. Gőghová Margita
Plnenie :
Materiál je prerokovaný na MsZ 1.2.2010

č. 712/2009
uznesenie
k materiálom v rámci novozriadenej príspevkovej organizácie
C./ ukladá
1. účtovne a fyzicky vykonávať prevod majetku (podľa zriaďovateľskej listiny) zo správy DP
Globál Kolárovo do správy mesta Kolárovo k 31.12.2009
2. účtovne a fyzicky vykonávať prevod majetku (podľa zriaďovateľskej listiny) zo správy
mesta Kolárovo do správy novozaloženej príspevkovej organizácie k 01.01.2010
3. zabezpečiť fyzickú inventarizáciu odovzdaného majetku zo správy DP Globál Kolárovo do
správy mesta Kolárovo ku dňu 31.12.2009
Zodpovední: Ing. Oremová Klára
Ing. Mészáros Imrich
Ing. Kucsera Štefan
Ing. Gőgh Alexander
Termín: december 2009
Plnenie :
Fyzická inventarizácia vykonaná k 31.12.2009, účtovný prevod v súčasnosti ešte uzavretý nie je.

č. 715/2009
uznesenie
k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2010-2012
C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2010 so zahrnutím ročnej
výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na januárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: riaditelia organizácií
Termín: januárové zas. MsZ
2. predsedovi komisie športu a výchovy mládeže predložiť rozdelenie dotácie medzi športové
kluby na januárové zasadnutie MsZ
Zodpovedný: predseda šport. kom.
Termín: januárové zas. MsZ
3. predsedom športových klubov:
a.) spracovať vyúčtovanie poskytnutej dotácie od mesta za rok 2009 a odovzdať
vyúčtovanie HKM do 31. januára 2009
b.) spracovať plán použitia poskytnutej dotácie od mesta na rok 2010
Termín: januárové zasadnutie MsZ
4. predsedovi komisie športu a výchovy mládeže predložiť rozdelenie peňažnej sumy
schválenej na rok 2009 na športové podujatia mesta (úhrnná výška: 1.800-€) na januárové
zasadnutie MsZ
Zodpovedný: predseda šport. kom.
Termín: januárové zasadnutie MsZ
5. vedúcej oddelenia školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení spracovať
vlastné rozpočty na rok 2010 pri dodržaní limitov uvedených v schvaľovacej časti
uznesenia v bodoch 5. až 10 resp. v súlade so schválenými normatívami od štátu na rok
Zodpovední:
vedúca odd. školstva, riaditelia škôl a školských
zariadení
Termín: februárové zas. MsZ v prípade škôl a ŠZ
s PS (originálne právomoci)
marcové zas. MsZ v prípade ZŠ (prenesené
právomoci)
6. riaditeľovi Zariadenia pre seniorov spracovať vlastný rozpočet na rok 2010 pri dodržaní
limitov uvedených v schvaľovacej časti uznesenia v bode 4. resp. limitným listom MFSR
Termín: februárové zasadnutie MsZ
Plnenie :
Plnenie úlohy je v priebehu so sledovaním v rámci celého roka 2010.
č. 727/2010
uznesenie
k vysporiadaniu neuhradených odvodov príspevkovej organizácie DP Globál
C./ ukladá
2. MsÚ zapracovať do úpravy rozpočtu mesta na rok 2010 poskytnutý príspevok pre DP
Globál Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Plnenie :
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2010.

740/2010
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku parc. č. 1959/2 – druh pozemku záhrada v k.ú. Kolárovo, reg. „C“, ved. na
LV č. 4941 o výmere 78 m2 pre Juditu Borkovú, rod. Kicsindiová, bytom Kolárovo, Štúrova
3510/24 za zvýhodnenú cenu 5,- €/m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 622/2009-A/2 s tým, že
výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca
2. odpredaj pozemku parc. č. 1959/7 – druh pozemku záhrada v k. ú. Kolárovo, reg. „C“ ved. na
LV č. 4941 o výmere 78 m2 pre Eriku Kandikovú, rod. Marafková, Mgr., bytom Kolárovo,
Pražské nám. 36/4 za zvýhodnenú cenu 5,- €/m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 622/2009-A/2
s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca
3. odpredaj pozemku parc. č. 1959/8 – druh pozemku záhrada v k. ú. Kolárovo, reg. „C“, ved. na
LV č. 4941 o výmere 79 m2 pre Kiss Gejzu a manž. Valériu Kissovú, rod.Borková, obaja
bytom Kolárovo, Pražské nám. 36/2 za zvýhodnenú cenu 5,- €/m2 v zmysle uznesenia MsZ č.
622/2009-A/2 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradia kupujúci
4. odpredaj pozemku parc. č. 1959/9 – druh pozemku záhrada v k. ú. Kolárovo, reg. „C“, ved. na
LV č. 4941 o výmere 78 m2 pre Gabriela Eseka, rod. Esek, bytom Kolárovo, Pražské nám. 36/7
za cenu 10,- €/m2 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci
5. odpredaj pozemku parc. č. 1959/10 – druh pozemku parc. č. 1959/10 – druh pozemku záhrada
v k. ú. Kolárovo, reg. „C“, ved. na LV č. 4941 o výmere 79 m2 pre Hajnalku Víghovú, rod.
Víghová, bytom Kolárovo, Pražské nám. 36/5 za cenu 10,- €/m2 s tým, že výdavky spojené
s prevodom hradí kupujúca
6. odpredaj pozemku parc. č. 1959/11 – druh pozemku záhrada v k. ú. Kolárovo, reg. „C“ , ved. na
LV č. 4941 o výmere 79 m2 pre Jána Jankovicha, rod. Jankovich a manž. Martu Jankovichovú,
rod. Borosová, obaja bytom Kolárovo, Pražské nám. 36/6 za zvýhodnenú cenu 5,- €/m2
v zmysle uznesenia MsZ č. 622/2009-A/2 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradia
kupujúci
Je vo fáze vybavovania.

