MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 28. 2. 2011
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 28. 2. 2011

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 zhromaţďovanie 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 zaloţiť 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 uţívaní 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.
705/2009
uznesenie
k odpredaju pozemku pre spoločnosť BUTIBENZ s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. predaj nehnuteľností, pozemku – parc. č. 28451/750 o výmere 10.000 m2 a parc. č. 28451/197
o výmere 26.207 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 253.449,- € pre spoločnosť BUTIBENZ s.r.o. so
sídlom Gazdovský rad 10, Šamorín 931 01, IČO: 36253502, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vloţka č. 1399/T formou priameho predaja,
z dôvodu, ţe sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zámere kupujúceho
realizovať vybudovanie závodu na výrobu biobutanolu s vytvorením pracovných miest pre
občanov mesta na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného pre kupujúceho zo
strany Mesta Kolárovo, ako aj na základe realizačnej projektovej dokumentácie, zabezpečenej
kupujúcim
2. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Klárovo ako predávajúcim spoločnosť
BUTIBENZ s.r.o. so sídlom Gazdovský rad 10, Šamorín 931 01, IČO: 36253502, spoločnosť
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vloţka č. 13997/T, ako
kupujúcim, predmetom ktorej je:

- záväzok mesta odpredať kupujúcemu a záväzok kupujúceho odkúpiť formou priameho
predaja nehnuteľnosti, pozemky – parc. č. 28451/750 o výmere 10.000 m2 a parc. č. 28451/197
o výmere 26207 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 253.449,- € a to v znení predloţenom
zastupiteľstvu
Plnenie:
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy bola podpísaná. Dodatok k zmluve bude predloţený
na zasadnutí MsZ.
č. 715/2009
uznesenie
k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2010-2012
C./ ukladá
5. vedúcej oddelenia školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení spracovať
vlastné rozpočty na rok 2011 pri dodrţaní limitov uvedených v schvaľovacej časti
uznesenia v bodoch 5. aţ 10 resp. v súlade so schválenými normatívami od štátu na rok
Zodpovední:
vedúca odd. školstva, riaditelia škôl a školských
zariadení
Termín: marcové zas. MsZ
Plnenie :
Plnenie úlohy je v priebehu so sledovaním v rámci celého roka 2011.
č. 797/2010
uznesenie
k predloţeniu ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01
ROP za účelom realizácie projektu „Obnova mesta Kolárovo“
A./ schvaľuje
1. predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01
ROP za účelom realizácie projektu „Obnova mesta Kolárovo“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta;
2. zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení ţiadosti o nenávratný finančný
príspevok
3. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 66.000,00 €
Plnenie :
Realizácia uznesenia prechádza do roka 2011.
č. 810/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za rok 2009 vrátane hodnotenia
programového rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá MsÚ
1. vydať vypracovaný osobitný predpis na čerpanie kap. výdavkov na hmotný majetok
ktorého ocenenie je niţšie ako suma ustanovená § 22 ods. (2) zákona 595/2003 Z.z.
v z.n.p., (1 700,-€)
Zodpovedná: Ing. Oremová K.

Termín: júl 2010
2. vydať smernicu, ktorou sa ustanovujú zásady účtovania časového rozlišovania nákladov
a výnosov, zásady tvorby, pouţitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, pouţitia a účtovania
opravných poloţiek v podmienkach Mesta Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: júl 2010
Plnenie :
Plnenie úlohy je v priebehu. Smernica v bode C. 2. je vypracovaná, smernica v bode C.1. je
v prípravnej fáze spracovania
č. 834/2010
uznesenie
k predloţeniu ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy KaHR-22VS-1001
za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Kolárovo – Časť: VÝCHOD“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predloţenie ţiadosti o NFP v rámci Výzvy KaHR-22VS-1001 za účelom realizácie projektu
s názvom: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Kolárovo – Časť: VÝCHOD“
2. výšku celkových výdavkov na projekt s DPH v čiastke
485.356,17 €
3. výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt s DPH v čiastke
263.000,00 €
4. výšku celkových neoprávnených výdavkov na projekt s DPH v čiastke
222.356,17 €
5. spôsob spolufinancovania projektu :
a.) v pomere 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt – t.j.
3.150,00 €
z vlastných zdrojov mesta,
b.) hodnotu neoprávnených výdavkov v čiastke
222.356,17 €
prijatím úveru v Dexii Banka Slovensko, a.s. pobočka Komárno
Plnenie :
Realizácia uznesenia prechádza do roka 2011 v prípade schválenia ţiadosti.
č. 871/2010
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
4. odpredaj dvojizbového bytu na Ul. Praţské nám. 36/3 Kolárovo, vo výmere 60,31 m2
formou verejnej súťaţe
C./ ukladá MsÚ
C./ ukladá MsÚ
1. zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku predmetného bytu prostredníctvom
odborného znalca
2. zverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaţe s najniţšou predajnou cenou podľa
znaleckého posudku
Zodpovedný: Ing. Klára Oremová
Termín: august – september 2010
Plnenie :
Realizácia uznesenia pozastavená.

č. 879/2010
uznesenie
k ţiadosti Mesta Kolárovo o nenávratný finančný príspevok – Operačný program ţivotné prostredie
– Ochrana pred povodňami
Výzva OPŢP-PO2-10-1: Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov na území Mesta
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu ţivotné
prostredie, prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, operačný ciel 2.1 Preventívne
opatrenia na ochranu pred povodňami s názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia
protipovodňových tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo“
- s výškou celkových výdavkov na projekt – 3 194 954,50 EUR
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt – 3 194 954,50 EUR
- s výškou spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových oprávnených výdavkov –
159 747,73 EUR (5% z celkových výdavkov projektu)
- so spôsobom financovania projektu (cudzie zdroje)
Plnenie :
Uznesenie bude zapracované do rozpočtu mesta na rok 2011 v prípade schválenia ţiadosti so
spoluúčasťou s financovaní z úveru.
č. 896/2010
uznesenie
k Správe o nutných revíziách v ZŠ, MŠ a ŠZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ zabezpečiť finančné prostriedky v hodnote 5555 € v rámci rozpočtu mesta na rok
2010 preskupením poloţiek na preventívnu prehliadku a školenie BOZP a OPP pre
základné školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta, pre mestský úrad
a mestskú políciu.
2. MsÚ zapracovanie finančných prostriedkov v hodnote spolu 19265 € na vykonanie úloh
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany proti poţiarom pre školy a školské zariadenia do
rozpočtu mesta na rok 2011 v nasledovnom zloţení:
a) Elektrorevízia budov
Školské zariadenia bez právnej subjektivity 2810 €
b) Protipoţiarna charakteristika budovy
ZŠ a ŠZ spolu 10900 €
c) Preventívna prehliadka a školenie BOZP
ZŠ a ŠZ spolu 3230 €
d) Preventívna prehliadka a školenie OPP
ZŠ a ŠZ spolu 2325 €
Plnenie:
Realizácia uznesenia v bode C.2. prechádza do roka 2011 ako súčasť rozpočtu príslušného
školského zariadenia.

č. 904/2010
uznesenie
k otvoreniu novej triedy v ŠKD pri ZŠ Komenského na šk. rok 2010/2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
2. Mestskému úradu zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2011 finančné prostriedky na
otvorenie novej triedy ŠKD, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť ZŠ Jána Amosa
Komenského, Rábska 14, Kolárovo.
Plnenie :
Uznesenie v bode B.2. si vyţaduje komplexné prehodnotenie fungovania školských zariadení od
roku 2011 vzhľadom na obmedzené príjmové zdroje mesta.
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
C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2011 so zahrnutím ročnej
výšky príspevku od mesta a predloţiť 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 dodrţaní limitov uvedených v schvaľovacej časti uznesenia
v bodoch 5. aţ 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 dodrţaní
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 krúţkov naraz
Zodpovedná: Ing.Gőghová Margita
Termín: počas celého pripomienkového
konania predmetného zákona
Termín: januárové zasadnutie MsZ
Plnenie :
Plnenie úlohy je v priebehu.

č. 25/2011
uznesenie
k Zmluve o dielo na „zhotovenie projektu stavby“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. podpísanie Zmluvy o dielo zo dňa 20.12.2010, uzavretú medzi Mestom Kolárovo, so
sídlom Kolárovo, Kostolné nám. 1, zastúpené Horváth Árpádom, primátorom mesta a Ing.
Ferencz Ladislavom, trvale bytom Kolárovo, Česká 19 na zhotovenie projektovej
dokumentácie zmeny stavby pred dokončením „bytový dom 18 b.j Kolárovo“, za cenu diela
4680,00 € s DPH, v termíne dokončenia 31.1.2011
Plnenie :
Uznesenie si vyţaduje upresnenie krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2011.

č. 26/2011
uznesenie
k Zmluve o dielo „rekonštrukcia podlahy v zdravotnom stredisku Kolárovo
na Brnenskom námestí“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podpísanie Zmluvy o dielo č. 206-01/11 zo dňa 17.1.2011, uzavretú medzi príspevkovou
organizáciou DP Globál, so sídlom Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970 a Mestom
Kolárovo, so sídlom Kolárovo, Kostolné námestie 1, zastúpené Horváth Árpádom,
primátorom mesta, na rekonštrukciu podlahy v Zdravotnom stredisku Kolárovo, na
Brnenskom námestí, za cenu diela 8780,40 € s DPH, v termíne dokončenia 28.2.2011

Plnenie :
Uznesenie si vyţaduje upresnenie krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2011.

