MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 2. 3. 2015
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 2. 3. 2015

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. 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, kontrola úloh - na komisii školstva
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. 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
C./ žiada primátora mesta
1. o zabezpečenie, nahlásenia voľných pracovných miest riaditeľmi škôl a školských zariadení
v zriaďovacej právomoci Mesta Kolárovo pred prijatím zamestnanca primátorovi mesta za
účelom možného zamestnania zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorým pracovný
pomer bol skrátený resp. zrušený z dôvodu organizačných zmien.
Termín: priebežne, úloha stála
2. o zabezpečenie prostredníctvom riaditeľov
b.) základných škôl vypracovať rozpočtové výdavky školského klubu detí (ŠKD) s
reálnym vyčíslením refundácií výdavkov základnej školy.
Úloha: stála
c.) základných škôl zapracovanie refundovaných miezd a odvodov od základnej školy (ZŠ)
za činnosť vychovávateliek odvedených v základnej škole, (v prípade že taký prípad nie
je, uviesť nulu). Tzn. táto čiastka predstavuje mínusovú položku v oblasti miezd
a odvodov v rozpočte ŠKD.
Úloha: stála
Plnenie :
Úloha stála

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 :
Uznesenie bolo pôvodne zapracované do RO č.3/2014, avšak z dôvodu neukončenia refundácie
zo strany EU a ŠR, úhrada sumy prechádza do roka 2015.

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 :
viď. uznesenie MsZ č. 800/2014 zo dňa 31.3.2014-, uzn. MsZ č. 832/2014 B2- zo dňa 9.6.2014projektová dokumentácia na rozšírenie ŠJ Školská 6, Kolárovo je dodaná

č. 893/2014
uznesenie
k Správe o výsledku verejného obstarávania na vyhodnotenie projektu
na rekonštrukciu ŠJ Školská 6, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. realizáciu rozšírenia a rekonštrukcie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo podľa projektu
vypracovaného v zmysle uznesenia MsZ č. 800/2014/B.1. zo dňa 31.3.2014 v priebehu
r. 2015
C./ žiada primátora mesta
1. hľadať možnosti finančného vykrytia realizácie projektu na rozšírenie a rekonštrukciu ŠJ
Školská 6 v Kolárove – podanie správy na prvom zasadnutí MsZ v r. 2015
Plnenie :
Uznesenie bude riešené v rámci prejednávania krátkodobého investičného plánu mesta na rok
2015.
č. 906/2014
uznesenie
k návrhu rozpočtu mesta na roky 2015-2017 vrátane programového rozpočtu a finančných vzťahov
k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. Rozpočet mesta na rok 2015 podľa predloženého návrhu
C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2015 (vrátane
porovnateľných údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2014, skutočnosti 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. predsedom komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
predložiť rozdelenie dotácie na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: predsedovia dotknutých komisií
Termín: februárové zasadnutie MsZ
3.riaditeľovi ZPS a DS spracovať vlastný rozpočet na rok 2015 (vrátane porovnateľných
údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2014, skutočnosti za roky 2013 a 2012) pri
dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom
Zodpovedný: riaditeľ 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
2015
Zodpovední: predsedovia dotknutých komisií
Termín: februárové zasadnutie MsZ
5. riaditeľom škôl a školských zariadení v spolupráci s vedúcou odd. školstva spracovať
vlastné rozpočty na rok 2015 pri dodržaní limitov uvedených v rozpočte mesta na rok 2015
v prípade zmien štátnych normatívov zmeny zapracovať do úpravy schváleného rozpočtu
príslušného školského zariadenia (vrátane porovnateľných údajov rozpočtu resp. skutočnosti
za rok 2014, skutočnosti za rok 2013 a 2012)
Zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení
Termín: februárové zasadnutie MsZ
Plnenie :
Plnenie úlohy v priebehu.

č. 19/2015
uznesenie
k návrhu časového harmonogramu zasadnutí a plánu náplne rokovaní Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva v Kolárove na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Časový harmonogram zasadnutí a plán náplne rokovaní Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva v Kolárove na rok 2015 podľa predloženého návrhu s nasledovnými
pripomienkami:
a.) na zasadnutí MsZ dňa 2.3.2015 prerokovať „Finančnú analýzu Mesta Kolárovo za r. 2014“
b.) na každom zasadnutí predložiť informáciu o aktuálnych projektoch mesta
Plnenie :
Finančná analýza mesta za rok 2014 v zmysle rozhodnutia prípravnej rady a finančnej komisie
(podľa zápisnice FK) bola presunutá na prejednanie v rámci programových bodov marcového
zasadnutia MsZ (koniec marca).

