MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 26. 2. 2014
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 26. 2. 2014

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.
Plnenie:
Úloha stála
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. 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 :
Tu vymenované úlohy sú v priebehu riešenia

č. 325/2012
uznesenie
k žiadosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra o odpredaj časti
pozemku s parc.č. 838/1 – druh pozemku zastavaná plocha o výmere 3.398 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) – prevod majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa kvôli verejnoprospešného charakteru (kupujúci na predmetnom
pozemku vybudoval okružnú križovatku) odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 838/1 –
druh pozemku zastavaná plocha o výmere 2.439 m2, časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1195
– druh pozemku zastavaná plocha o výmere 230 m2 a časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č.
1565/1 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 729 m2 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
(spolu o výmere 3.398 m2) na základe geometrického plánu č. 44538359-165/2010 zo dňa
22.09.2010 vyhotoveného VattiGEO – Vörös Attila geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove,
overeného Správou katastra Komárno dňa 02.11.2010 pod číslom 884/10 novovytvorenú parcelu
s číslom 838/14 pre Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova 69, Nitra, zastúpený: doc. Ing. Milan
Belica, PhD. - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, IČO: 37861298 za cenu 1,- €/m2.
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Plnenie :
Kupujúci ešte nepodpísal kúpnu zmluvu.
č. 402/2012
uznesenie
k organizačným zmenám z dôvodu vyradenia MŠ lesná 8 zo siete škôl a školských zariadení
k 31.08.2012
B./ukladá
1. MsÚ preskúmať zadnú časť dvora materských škôl na adrese Lesná 8 a Lesná 10
v Kolárove, za účelom iného možného využitia
Zodpovedný: Halász Ladislav
Termín: december 2012
Plnenie :
V termíne
č. 523/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre školy a školské
zariadenia bez právnej subjektivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje
1. Riešenie chýbajúcej dotácie na prevádzku školských jedální: 4500 € na teplo v ŠJ Školská,
9400 € na bežné výdavky ŠJ Rábska pri druhej úprave rozpočtu mesta v mesiaci jún 2013.
Plnenie :
Úloha spoločná s odd. školstva, riešenie danej problematiky je predmetom dec.zasadnutia MsZ
v rámci úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení, ktorá je podkladom predloženej úpravy
rozpočtu mesta označenej ako RO – 5/2013

č. 565/2013
uznesenie
k zverejneniu zámeru mesta na predaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc.č. 28445/3 v k.ú.
Kolárovo o výmere cca 4000 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom oddelenia výstavby a ŽP zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu –
časť pozemku parc. reg. „C“ s parc. číslom 28445/3 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 4 000 m2 a o zverejnenie
zámeru mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o predaji nehnuteľnosti formou
dobrovoľnej dražby s vyvolávacou cenou podľa cenovej mapy mesta 8,-€/m2
Plnenie :
Bol objednaný geometrický plán.
č. 572/2013
uznesenie
k projektu Pons Danubii EGTC – „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo Kerékpárút“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 5. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s.r.o.,
Komárno, Nám. Generála Klapku č. 1, vo výške maximálne 25.000,-€ po ukončení
projektu „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo a jej napojenie na existujúcu
cezhraničnú cyklotrasu HUSK/08012.3.1./0163 (kód projektu HUSK/1101/2312.3.1/0163)“
– t.j. úplnej refundácií projektu zo strany Európskej únie ERDF vo výške 85% z ceny
projektu a 10% z ceny projektu zo štátneho príspevku SR
Plnenie :
Prostriedky budú zapracované do rozpočtu v prípade aktuálnosti.
č. 594/2013
uznesenie
k určeniu priorít krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo a schválenie
úverového rámca
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom finančného oddelenia vyžiadať indikatívne ponuky na poskytnutie úveru
od SLSP, a.s. a Prima banky a.s. na úverový rámec určený sumou 350.000,-€ so
splatnosťou 10 rokov s možnosťou čerpania do 30.06.2014 po častiach
D./ žiada
1. riaditeľa príspevkovej organizácie Gúta Service v súvislosti s modernizáciou strojového
parku predložiť materiál zameraný na vyčíslenie úspor v porovnaní so súčasným stavom
a tento predložiť na rokovanie MsZ
Plnenie :
Úloha splnená – viď. uznesenie č. 610/2013 o schválení prijatia úveru, čerpanie úveru v priebehu.

č. 629/2013
uznesenie
k Správe o plnení úloh – uzn. MsZ č. 609/2013 – rozšírenie kapacity MŠ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. rozšírenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo 946 03 od 01.09.2014 spôsobom rozšírenia elokovanej
triedy na adrese Lesná 8, so zvýšením kapacity malej triedy
2. rozšírenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Brnenské
nám. 16, Kolárovo 946 03 od 01.09.2015 spôsobom navýšenia počtu elokovaných tried na
adrese Lesná 8, z počtu 3 na 4, vrátane rekonštrukcie celého objektu
C./ žiada primátora mesta
1. o vypracovanie projektovej dokumentácie na zvýšenie kapacity malej triedy
a rekonštrukcie budovy MŠ na Ul. lesná č. 8, s vytvorením + 1 triedy
2. finančné vykrytie rozpočtu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie predložiť na
novembrové zasadnutie MsZ
Plnenie :
úloha C je v priebehu riešenia,
č. 649/2013
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo ved.
na LV č. 4941 parc. reg. „C“ pozemky s parc.č. 28734/211,212,213,214,215,216,217
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
podpísanie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s PE-MO TRANS s.r.o., so sídlom
946 03 Kolárovo, Kvetná 2063/1, zast.: Petrom Molnárom – konateľom spoločnosti na odpredaj
pozemku v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941, parc. reg. „C“ s parcelným číslom 28734/217 – druh
pozemku orná pôda o výmere 1.690 m2 za kúpnu cenu 20,- €/m2 v zmysle podaného návrhu
v rámci Obchodnej verejnej súťaže konanej dňa
18.09.2013
Plnenie :
V priebehu vybavovania
č. 666/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
za 1. polrok 2013
B./ žiada
1. primátora mesta prostredníctvom školského oddelenia vypracovať koncepciu modernizácie
školských jedální pre obdobie nasledujúcich rokov
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia

č. 694/2013
uznesenie
k Správe o splnení úloh – uznesenie MsZ č. 629/2013 – rozšírenie kapacity MŠ
„Projekt a rozšírenie MŠ a nová trieda MŠ Brnenské nám. na adrese Lesná 8“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o vyhotovení projektovej dokumentácie s dodávateľom: Ing. Terézia
Görözdiová – PROJEKT – Projekčná a inžinierska kancelária, Ul.slobody 62, 945 01 Komárno
a) Prestavba a prístavba budovy Školskej jedálne Lesná 8, Kolárovo, č. parcely 1384/6,
súp.č. 2598, za účelom rozšírenia kapacity elokovanej triedy Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo 946 03
umiestnenej v uvedenej budove. Cena projektu: 1400 EUR spolu s DPH.
b) Prestavba a rekonštrukcia prvého pavilónu na adrese Lesná 8, Kolárovo, č. parcely 1384/3,
1384/4, súp.č. 2668, za účelom navýšenia počtu elokovaných tried Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo 946 03.
Cena projektu: 1600 EUR spolu s DPH.
úloha je v priebehu riešenia,
č. 705/2013
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov a účelových dotácií na rok 2013 pre školské zariadenia
bez právnej subjektivity
B./ žiada primátora mesta
1. pripraviť projektový návrh za účelom zabezpečenia kapacity školských jedální
(ŠJ školská, ŠJ Rábska) v zmysle platných právnych predpisov za účelom ukončenia
obnovy do 31.8.2014
Termín: februárové zas. MsZ
úloha je v priebehu riešenia,
č. 724/2013
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, Bratislava o odpredaj časti pozemku
parc.č. 28421/309 v k.ú. Kolárovo o výmere 10 m2
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 18 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
energie 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 10 m2 – druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria na základe geometrického plánu č. 36539651-25/2013 zo
dňa 19.09.2013 – vyhotoveného IVTER s.r.o., Košická 9/1, Komárno, overeného Správou
katastra Komárno dňa 03.10.2013 pod číslom 801/13 novovytvorenú parcelu s č. 28421/646 –
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6,
81647 Bratislava za cenu 15,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta. Výdavky spojené
s prevodom
Plnenie :
V priebehu vybavovania

č. 725/2013
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s. Čulenova 6, Bratislava o zmenu uznesenia MsZ
č. 602/2013 A./1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena – zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s parc.č. 28445/113 a 28451/633 v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. za jednorázovú odplatu vo výške 900,-€, ktorá bude uhradená
po podpísaní zmluvy o zriadení vecného bremena. Rozloha zaťažených pozemkov bude presne
určená na základe vypracovaného geometrického plánu.
Plnenie :
V priebehu vybavovania
č. 736/2013
uznesenie
k návrhu rozpočtu mesta na roky 2014-2016 vrátane programového rozpočtu a finančných vzťahov
k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. Rozpočet mesta na rok 2014 podľa predloženého návrhu s nasledovnou úpravou:
- zníženie oddielu 06.2.0 „Rozvoj obcí“ položka 632001-elektrická energia
z 135.000,-€ na 118.690,-€
- zvýšenie oddielu 08.2.0.9 „Ostatná kultúrna činnosť“ na účel vydania publikácie o čiastku
7.510,-€
- Zvýšenie oddielu 08.3.0 „Vysielanie a vydavateľské služby – rozhlas v tom položka
637005-Gúta TV prevádzkové výdavky z 32.200,-€ na 40.000,-€ - za účelom
vydávania periodickej publikácie
2. Zabezpečenie realizácie kapitálových výdavkov v súlade s aktuálnym stavom kapitálových
príjmov
C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2014 (vrátane
porovnateľných údajov za roky 2013 a 2012) so zahrnutím ročnej výšky príspevku
od mesta a predložiť na schválenie na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovední : riaditelia organizácií
Termín : februárové zasadnutie MsZ
2. predsedovi komisie športu a mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť
rozdelenie dotácie na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
Termín : februárové zasadnutie MsZ
3. poverenej riaditeľke ZPS a DS spracovať vlastný rozpočet na rok 2014 (vrátane
porovnateľných údajov za roky 2013 a 2012) pri dodržaní zmluvných podmienok
s ministerstvom
Zodpovedná: poverená riaditeľka ZPS a DS
Termín: februárové zasadnutie MsZ
4. predsedom komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2014
Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
Termín : februárové zasadnutie MsZ

5. riaditeľovi Gúta Service Kolárovo prehodnotiť návratnosť investícií nákupom nových
vozidiel ( úspora v nákladových položkách – PHM, opravy vozidiel, pneumatiky atď.)
Zodpovedný: riaditeľ organizácie
Termín: februárové zasadnutie MsZ
D./ žiada primátora mesta zabezpečiť
1. prostredníctvom vedúcej oddelenia školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských
zariadení spracovať vlastné rozpočty na rok 2014 (vrátane porovnateľných údajov za
roky 2013 a 2012) pri dodržaní limitov stanovených Okresným úradom v Nitre resp.
v súlade s normatívami stanovenými v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnkov
Termín : februárové zasadnutie MsZ
2. vo všetkých mestom zriadených organizáciách ako aj na mestskom úrade prehodnotiť ceny
všetkých energií, ako aj mzdové náklady v závislosti od počtu zamestnancov
Termín: februárové zasadnutie MsZ
3. prostredníctvom konateľom Gúta TV s.r.o. vypracovať koncepciu a rozpočet na vydávanie
periodickej publikácie a určiť zodpovedného redaktora
Zodpovední: konatelia Gúta TV s.r.o.
Termín: januárové zasadnutie MsZ
Plnenie :
Plnenie úlohy v priebehu.
č. 749/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu,
2. zvýšenie peňažnej sumy dotácií o 10.200,-€ na r. 2014 riešiť preskupením výdavkov
oddielu 0640 Verejné osvetlenie – spotreba elektrickej energie
Plnenie :
Plnenie úlohy v priebehu, preskupenie bude zapracované do rozpočtu mesta 2014 v rámci
rozpočtového opatrenia č. 1/2014.
č 757/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení cenovej ponuky na drvenie stavebnej sute
v areáli Gúta Service Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. na základe vykonaného verejného obstarávania vyhodnoteného dňa 21.01.2014,
uzatvorenie Zmluvy o dielo na drvenie stavebnej sute v areáli Gúta Service Kolárovo,
a následné vybudovanie spevnenej plochy v lokalite zóny Juh, s termínom dodania v roku
2014, so zhotoviteľom GUTTE spol. s.r.o., so sídlom Kolárovo, Vrbová 13, IČO
34 113 100, v čiastke max. do 20.0000,-€ spolu s DPH
2. vykrytie finančnej čiastky (max. do 20.000,-€) zo schváleného úverového rámca mesta
Kolárovo: Vybudovanie miestnej komunikácie do zóny Juh – I. etapa. Dĺžka miestnej
komunikácie cca 530 m, šírka cca 6 m.
Plnenie :
Plnenie podľa uznesenia č. 594/2013

