MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 30. 4. 2012
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 30. 4. 2012

č. 834/2010
uznesenie
k predloženiu žiadosti 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. predloženie žiadosti 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 2012 v prípade schválenia žiadosti, v súčasnosti je v štádiu
posudzovania.

č. 48/2011
uznesenie
k informatívnej správe o činnosti Spoločného školského úradu Kolárovo za r. 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ odporúča
1. primátorovi mesta vyvolať rokovanie so starostami obcí spoločného školského úradu za
účelom spolufinancovania štátom nevykrytých výdavkov úradu
Plnenie:
Úloha je v priebehu riešenia

č. 70/2011
uznesenie
k návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. riaditeľom základných škôl každoročne zohľadniť alikvotne výdavky základnej školy
pripadajúce na školské kluby detí v rozpočte a v účtovníctve v oblasti školského klubu detí
pri základnej školy. – úloha stála
Plnenie:
Úloha je v priebehu riešenia

č. 119/2011
uznesenie
k vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá MsÚ
1. prijať účinné opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávok Mesta Kolárovo voči
fyzickým a právnickým osobám za odvoz komunálneho odpadu, s využívaním možnosti
odpracovania nedoplatku formou verejnoprospešnej práce
Zodpovední: Ing. Mészáros Imrich
Ing. Oremová Klára
Ing. Balogh Zoltán
Termín: úloha stála
Plnenie :
Úloha stála, pohľadávky priebežne vymáhané uplatnením všetkých foriem exekúcie.

č. 141/2011
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva samosprávy Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predĺženie termínu na vypracovanie Koncepcie rozvoja školstva samosprávy Mesta
Kolárovo do konca roka 2011
2. aby sa do 31.08.2012 oddelila Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť
Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo od Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda,
Lesná 8, Kolárovo, to znamená, že Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť
Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo nebude súčasťou Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo
3. do 31.08.2012 vybrať Materskú školu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
– Óvoda, Lesná 8, Kolárovo zo siete škôl a školských zariadení
4. na adrese Lesná 8 Kolárovo do 01.09.2012 vytvoriť elokované triedy a to: dve slovenské
triedy Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo a tri maďarské triedy Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
5. Aby sa Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo a Materská
škola Lesná 10 Kolárovo od 01.01.2013 stali samostatným právnym subjektom.
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia

č. 157/2011
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá MsÚ zverejniť
1. zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9 a) priamy predaj pozemku
parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28451/533 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere

5557 m2 za cenu 20 €/m2 po predložení všetkých stanovísk dotknutých orgánov štátnej
stavebnej správy a Ministerstva životného prostredia SR.
Doklady zabezpečí žiadateľ
Plnenie :
Žiadané doklady ešte neboli predložené.

č. 172/2011
uznesenie
k návrhu na postupné riešenie odborných skúšok a odborných prehliadok technických zariadení
budov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. MsÚ zapracovanie finančných prostriedkov na vykonanie úloh v oblasti odborných
prehliadok, odborných skúšok a odstránenie zistených nedostatkov v školách a školských
zariadeniach (ŠaŠZ) v zriaďovacej právomoci mesta do rozpočtu mesta v roku 2012
v nasledovnom zložení:
a) Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie budov – schválený rozpočet
ŠaŠZ bez PS- túto položku neobsahuje, je potrebná účelová dotácia k splneniu úlohy
b) Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov a elektrických zariadení
c) Protipožiarna charakteristika budov – schválený rozpočet ŠaŠZ bez PS- túto položku
neobsahuje, je potrebná účelová dotácia k splneniu úlohy
d) Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodných zariadení – v roku 2012
e) Ostatné úlohy v oblasti odborných prehliadok a skúšok, úlohy v oblasti bezpečnosti práce
a ochrany proti požiarom okrem vybudovania protipožiarnych hydrantov v blízkosti budov
pre hasičské autá – schválený rozpočet ŠaŠZ bez PS- túto položku neobsahuje, je potrebná
účelová dotácia k splneniu úlohy
f) Odstránenie zistených nedostatkov podľa vypracovaného a aktualizovaného
harmonogramu s určením zodpovedných zamestnancov
2. Štatutárnym zástupcom základných škôl v rámci prenesenej právomoci mesta riešiť hore
vymenované úlohy v prvom rade z normatívnych výdavkov zo štátneho rozpočtu okrem bodu
1c), ktorý riešia z účelovej dotácie z rozpočtu mesta. Na plnenie bodu 1f) je možné poskytnúť
účelovú dotáciu z rozpočtu mesta podľa charakteru nedostatku.
3. Štatutárnym zástupcom škôl a školských zariadení v rámci originálnej právomoci mesta riešiť
hore vymenované úlohy v prvom rade z normatívnych výdavkov okrem bodu 1a), 1c), 1d),
ktoré riešia z účelovej dotácie z rozpočtu mesta. Na plnenie bodu 1f) je možné poskytnúť
účelovú dotáciu z rozpočtu mesta podľa charakteru nedostatku.
Plnenie :
V rozpočte zohľadnené úlohy budú vykonané v roku 2012

č. 220/2011
uznesenie
k odkúpeniu pozemku parc. reg. „C“ s parc.č. 1411/2 od COOP Jednota s.d. Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1./ MsÚ zverejniť zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) – priamy predaj
nehnuteľnosti – pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1565/30 – druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 256 m2 na
základe cenovej mapy mesta za 25,- €/m2
B./ schvaľuje
1./ odkúpenie pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1411/2-druh pozemku ostatné
plochy v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 7301 o výmere 314 m2 od COOP Jednota
Komárno, spotrebné družstvo, Vodná 36, 945 01 Komárno za kúpnu cenu 6.400,- €
z dôvodu vybudovania mestského parkoviska na predmetnom pozemku.
Plnenie:
Úloha je v štádiu vybavovania.

č. 222/2011
uznesenie
k žiadosti ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, Bratislava – o odpredaj časti pozemku parc. reg.
„C“ s parc.č. 28421/309 v k.ú. Kolárovo
B./ schvaľuje
1./ so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e) – prevod majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu
bezporuchovej dodávky elektrickej enegie obyvateľom v danej lokalite mesta – odpredaj
časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28421/309 v k. ú. Kolárovo, ved. na
LV č. 4941 o výmere 8 m2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na základe
geometrického plánu č. 36539651-106/2010 zo dňa 17.12.2010 – vyhotoveného IVTER
s.r.o., Košická 9/1, Komárno, overeného Správou katastra Komárno dňa 29.03.2011 pod
číslom 204/11 novovytvorenú parcelu s č. 28421/614 pre ZSE Distribúcia a.s., Čulenova
č. 6, 81647 Bratislava za cenu 10,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta. Výdavky
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Plnenie:
V priebehu vybavovania.

č. 225/2011
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
3.poskytnutie finančného príspevku vo výške 250,-€ pre občianskej združenie TEÁTRUM
POLGÁRI TÁRSULAT, s finančným krytím z kapitoly 08209 – Ostatná kultúrna činnosť
– Mikuláš – vianočného trhy
Plnenie :
Úloha v priebehu, poskytnutie fin.príspevku vzhľadom na obmedzené príjmové zdroje mesta
v roku 2011 realizované nebolo, 60.výročie pripadá na október 2012, do uvedeného termínu budú
prostriedky divadlu poukázané.

č. 235/2011
uznesenie
k návrhu na nájom resp. čiastočné vykrytie režijných výdavkov športovými a inými organizáciami,
združeniami a cirkvou v meste Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1./ príspevok k režijným nákladom športových zariadení na rok 2012. Forma príspevku pre športové
kluby sa realizuje fakturáciou zo strany mesta Kolárovo na základe predsedom športového
klubu a riaditeľom škôl odovzdaného mesačného harmonogramu skutočného využívania
športových zariadení polročne podľa nasledovného rozpisu:

Športové kluby registrované na území mesta
Školy a školské zariadenia
Ostatné neregistrované skupiny, rekreačný šport

Príspevok na hodinu v €
Športová hala
Školské telocvične
1,50 €
1,20 €
2,00 €
2,00 €
18,00 €
16,00 €

Mesačný harmonogram sa odovzdáva na Mestský úrad Kolárovo kanc. č. 11.
Správca športovej haly a riaditelia základných škôl v spolupráci so zástupcami športových
klubov spracuje rozvrh obsadenia športovej haly a telocviční ZŠ tak, aby športové kluby mali
prednosť pred ostatnými neregistrovanými skupinami. Príspevok za používanie športovej haly
pre skupiny ostatné neregistrované a rekreačný šport v letnom období t.j. od 1.5. 2012 do
30.9.2012 sa upravuje na hodnotu 10,-€/hod.
2./ príspevok k režijným nákladom na rok 2012 štadióna K. Gőgha. Forma príspevku pre športové
kluby sa realizuje fakturáciou zo strany mesta Kolárovo na základe predsedom športového
klubu odovzdaného mesačného harmonogramu skutočného využívania ihrísk polročne podľa
nasledovného rozpisu:

Futbalový klub
Ostatné neregistrované skupiny, rekreačný šport

Príspevok na hodinu v €
Tréningové
ihrisko
ihrisko
1,50 €
1,50 €
10,00 €
20,00 €

Mesačný harmonogram sa odovzdáva na Mestský úrad Kolárovo kanc. č. 11.
Správca štadióna K. Gőgha v spolupráci so zástupcom futbalového klubu spracuje rozvrh
obsadenia štadióna tak, aby jednotlivé oddiely futbalového klubu mali prednosť pred ostatnými
neregistrovanými skupinami.
3./ príspevok k režijným nákladom športových zariadení na rok 2012 vytvorené v MsU pre klub
JUDO a vytvorené v športovej ubytovni pre klub TAYO - karate. Forma príspevku pre športové
kluby sa realizuje fakturáciou zo strany mesta Kolárovo štvrťročne na základe dohodnutej
čiastky:

Karate klub TAYO
Klub JUDO

Príspevok v €
Štvrťročný príspevok
Ročný príspevok
13,04 €
52,17 €
78,58 €
314,34 €

Karate klub TAYO v zmysle platnej nájomnej zmluvy okrem príspevku k režijným nákladom
platí ročne 104,- € za nájomné.
4./ a.) rozdelenie uhradených príspevkov medzi správcami športových zariadení a mestom
Kolárovo tak, že 50% z uhradených príspevkov dostáva správca zariadenia na opravu
a údržbu objektu (písomným preukázaním využitia) a 50% mesto Kolárovo

b.) 100% z uhradených príspevkov prislúcha základným školám, s podmienkou
vytvorenie rezervy, ktorej čerpanie schvaľuje MsZ

5./ športové kluby v lehote min. 14 dní pred zahájením športovej činnosti oznámia
správcovi športových zariadení prípadnú neúčasť v opačnom prípade sú povinní
prispievať aj za nevyužitú dobu
6./ príspevok k režijným nákladom nebytových priestorov vo výpožičke pre občianske združenia
a cirkev. Forma príspevku pre občianske združenia a cirkev sa realizuje fakturáciou zo strany
mesta Kolárovo štvrťročne na základe dohodnutej čiastky. Výška príspevku bola prepočítaná na
základe vypožičanej veľkosti plochy v m2 a charakteru vykurovania.
Organizácie v AB Kostolné nám. 32
Sluchovo postihnutí
Matica Slovenská
Spolok priateľov Slovenskej kultúry
CSEMADOK
Jednota dôchodcov

Príspevok v €
Štvrťročný príspevok
Ročný príspevok
51,94 €
207,78 €
18,14 €
72,56 €
77,23 €
308,93 €
20,05 €
80,23 €
39,94 €
159,76 €

Mostová 24 a Studená strana
Reformovaná cirkev
Dom ľudových tradícií

Príspevok v €
Štvrťročný príspevok
Ročný príspevok
29,37 €
117,50 €
7,60 €
30,40 €

Plnenie :
Úlohy sú v priebehu riešenia, vyhodnotenie úloh: v priebehu r. 2012.

č. 241/2011
uznesenie
k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2012-2014 vrátane programového rozpočtu a finančných vzťahov
k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2012 so zahrnutím
ročnej výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na januárové zasadnutie MsZ
zodpovední : riaditelia organizácií
termín : januárové zasadnutie MsZ
2. predsedovi športovej komisie predložiť rozdelenie dotácie medzi športové kluby na
januárové zasadnutie MsZ
zodpovedný : predseda športovej komisie
termín : januárové zasadnutie MsZ
3. predsedom športových klubov :
a) spracovať vyúčtovanie poskytnutej dotácie od mesta za rok 2011 a odovzdať
vyúčtovanie HKM do 31.januára 2012
b) spracovať plán použitia poskytnutej dotácie od mesta na rok 2012
Termín : januárové zasadnutie MsZ
4. predsedovi komisie športu a výchovy mládeže predložiť rozdelenie peňažnej sumy
schválenej na rok 2012 na športové podujatia mesta (úhrnná výška : 750,-€) a predsedkyni
komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy schválenej na
rok 2012 na kultúrne podujatia mesta (úhrnná výška: 28.700,-€), na januárové zasadnutie

MsZ
Zodpovední : predseda komisie športu a výchovy mládeže, predsedkyňa komisie kultúry
a kultúrneho dedičstva
Termín : januárové zasadnutie MsZ
5. vedúcej oddelenia školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení
a.) spracovať vlastné rozpočty na rok 2012 pri dodržaní limitov uvedených v schvaľovacej
časti uznesenia v bodoch 5. až 10 resp. v súlade so schválenými normatívami od štátu
na rok 2012 s doplnením rozpočtu školských zariadení – originálne právomoci
financované z rozpočtu mesta sumou 33 tis. € s účelovým určením na platy
pedagogických zamestnancov
b.)po upresnení sumy potrebnej na doplnenie platov pedagogických
zamestnancov na rok 2012 (v súčasnosti avizovaná výška cca 60 tis. €) resp. po
prípadnom doriešení nesúladu medzi zákonodarstvom a finančných tokoch pre
samosprávy, ktoré sa týkajú financovania originálnych a prenesených kompetencií
v priebehu r. 2012 pristúpiť k ďalším potrebným opatreniam na dofinancovanie
chýbajúcich zdrojov.
Zodpovední : vedúca oddelenia školstva, riaditelia škôl a školských zariadení
Termín : k bodu a.) - februárové zasadnutie v prípade škôl a školských zariadení
s právnou subjektivitou (originálne právomoci)
marcové zasadnutie v prípade základných škôl (prenesené právomoci)
k bodu b.) – do konca mája r. 2012
6. riaditeľovi Zariadenia pre seniorov spracovať vlastný rozpočet na rok 2012 pri dodržaní
limitov uvedených v schvaľovacej časti uznesenia v bode 4. resp. limitným listom MFSR
Termín : februárové zasadnutie MsZ
7. riaditeľovi Gúta Service Kolárovo v spolupráci s MsÚ regulovať spotrebu elektrickej
energie na verejnom osvetlení v letných mesiacoch roka tak, aby sa dosiahla žiadaná
úspora rozpočtových prostriedkov v rámci oddielu 0640 verejné osvetlenie
Termín: máj - august r. 2012
Plnenie :
Úloha v priebehu.

č. 249/2012
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ pripravenie návrhu na uznesenie MsZ na zmenu názvu škôl a školských zariadení podľa
odporúčaní bodu 3.1 tejto koncepcie za účelom podania žiadosti na ministerstvo.
Zodpovedný: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ
Termín 30.06.2012
....
30. riaditeľom ZŠ v spolupráci s MsÚ vykonať inventúru všetkých miestností v budovách
ZŠ (veľkosť a využitie)
Zodpovední: riaditelia ZŠ
vedúci odd. správy a údržby majetku mesta
Plnenie :
Vymenované úlohy sú v priebehu riešenia, vyhodnotenie úloh: v priebehu r. 2012

č. 255/2012
uznesenie
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. riaditeľovi Gúta Service a MsÚ venovať zvýšenú pozornosť časti príspevku na základe
fakturácie, tento štvrťročne kontrolovať a prehodnocovať
Zodpovední: Ing. Gőgh Alexander
Ing. Oremová Klára
4. MsÚ poukázanie príspevku pre Gúta Service nasledovne:
- sumu 20.000,-€
do 10. dňa bežného mesiaca
- sumu 18.000,-€
do 25. dňa bežného mesiaca
- vlastné príjmy organizácie preukázať do 10 dní od dátumu uhradenia
Zodpovedná: Ing. Oremová Klára
Plnenie :
Plnenie uznesenia v priebehu podľa dostupných možností mesta.

č. 266/2012
uznesenie
k žiadosti COOP Jednota Komárno, s.d., Vodná 36, Komárno o odpredaj pozemku parcely
reg. „C“ s parc.č. 1565/30 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kolárovo,
ved. na LV č. 4941 o výmere 256 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ schvaľuje
1./ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) priamy predaj pozemku parc. reg. „C“ s parcelným
číslom 1565/30 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
o výmere 256 m2 pre COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo, Vodná 36, 94501 Komárno
v zastúpení: JUDr. Kolomanom Škulibom – predsedom s. d. za cenu 25,- €/m2 na základe platnej
cenovej mapy mesta. Podmienkou predaja je zriadenie vecného bremena bezplatného práva vstupu
na celý pozemok parcely reg. „C“ s parc. č. 1565/30 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941 v prospech Mesta Kolárovo za účelom opravy, údržby
a rekonštrukcie primárnych a sekundárnych tepelných rozvodov v celej šírke dotknutej parcely.
Eventuálna potreba vykonania opravy, rekonštrukcie rozvodov vyžaduje voľný prístup z obchod
strán verejného priestranstva. Výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci, výdavky spojené so
zriadením vecného bremena hradí predávajúci.
Plnenie :
V priebehu vybavovania

č. 267/2012
uznesenie
k žiadosti p. Csikos Petra, Dukelská 367/39, Modra a Ďuríkovej Judity, bytom Pražské nám.
2370/33, Kolárovo o odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc.č. 1966/56 o výmere 105 m2
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
zámenu pozemkov, t.j. odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 1966/56 v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 105 m2 pre Peter Csikos, Dukelská 367/39,

Modra a Judita Ďuríková, Pražské nám. 2370/33, Kolárovo a odkúpenie časti pozemku parcely
reg. „C“ s parc. č. 1966/3 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 684 o výmere 105 m2 pre Mesto
Kolárovo.
Plnenie :
V priebehu vybavovania

č. 279/2012
uznesenie
k Informatívnej správe HKM o finančnej situácii mesta k 31.12.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá MsÚ
2. z vykázaných záväzkov DP Globál k 31.12.2011 v celkovej výške 29.156,83 € vyrovnať
celú sumu
Zodp.: Ing. Oremová Klára
Termín: 31.12.2012
Plnenie :
Plnenie uznesenia v priebehu podľa dostupných možností mesta.

č. 283/2012
uznesenie
k Informatívnej správe HKM o finančnej situácii mesta Kolárovo k 31.01.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
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
Plnenie :
Plnenie jednotlivých bodov uznesenia v priebehu.

č. 284/2012
uznesenie
k Úprave rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2012 v zmysle normatívov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
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
5. 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
Plnenie :
V bode 2 suma 33 tis. € prehodnotená a upravená, ďalšiu rezervu vzhľadom na tesnosť rozpočtu,
vytvoriť nebolo možné. Vyrovnanosť rozpočtu mesta s rozpočtami škôl a školských zariadení na
rok 2012 zabezpečená.
V bode 3. uvádzaný doplňujúci materiál vypracovaný a predložený na rokovanie MsZ.
Bod 4. bude riešený v prípade podania žiadosti.
V bode 5. uvádzaná úprava rozpočtu ako RO č. 2/2012 vypracovaná a predložená na rokovanie
MsZ.

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.
Plnenie :
V priebehu vybavovania.

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
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.
Plnenie :
V priebehu vybavovania.

