MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 7. 3. 2016
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 7. 3. 2016

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. 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
Plnenie :
Plnenie úlohy je priebehu riešenia

č. 81/2015
uznesenie
k návrhu opatrení, ktoré umožňujú ŠKD, ŠJ, ZUŠ a CVČ dodržať normatívy určené v zmysle
ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. začínajúc rokom 2016
C./ ukladá
1. riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta, prepracovať odovzdaný
materiál pre ŠKD, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ktorý je súčasťou MŠ Brnenské nám. v zmysle uznesenia
15/2015 zo dňa 26.1.2015 do 15.04.2015, nakoľko ich obsah nie je dostatočne konkrétny,
neobsahujú variantné riešenie s premietnutím finančného dopadu ako i dopadu na plnenia
poslania ŠaŠZ. Materiál má obsahovať konkrétne návrhy riešenia s vymenovaním potrebných
krokov realizácie s ich dopadmi, v prípade keď ŠaŠZ od 1.1.2016 obdrží len minimálne

normatívy, resp. v prípade keď normatíva bude nad minimálnu normatívu navýšená v rôznych
stupňoch.
Zodpovední: riaditelia ZŠ, ZUŠ, CVČ, MŠ Brnenské nám., Ing. Margita Gőghová
Termín odovzdania na MsÚ: 15.4.2015
Plnenie :
Úloha stála

č. 139/2015
uznesenie
k opatreniam na dodržanie normatívov v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z,. na rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
začínajúc rokom 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1. riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti ŠKD, ZUŠ a CVČ zabezpečiť prevádzku
od 01.01.2016 s vykrytím z vlastných príjmov a z normatívneho rozpočtu vo výške štátneho
normatívu na príslušný rok - úloha stála
2.riaditeľom škôl a školských zariadení predložiť návrh na pedagogicko-organizačné
a materiálovo-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na šk. rok
2015/2016 (zák. č. 596/2003 Z.z. §5 ods. 7 písm. i.)
Termín: júlové zasadnutie MsZ
3.riaditeľom škôl a školských zariadení predložiť návrh Koncepčného zámeru rozvoja školy
a školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky (zák. č. 596/2003, Z.z. § 5 ods. 7
písm. h.)
Termín: júlové zasadnutie MsZ
Plnenie:
bod A1- úloha stála

č. 163/2015
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky mesta Kolárovo – aktualizácia
B./ žiada
1. primátora mesta o zabezpečenie verejného obstarávania aktualizácie Koncepcie rozvoja
mesta Kolárovo v oblasti tepelnej energetiky, v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. do
konca r. 2015 a finančné prostriedky zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2016
Plnenie :
Po upresnení peňažnej sumy budú finančné prostriedky zapracované do rozpočtu mesta roka 2016.

č. 174/2015
uznesenie
k žiadosti p. Gabriela Hegedűsa, Agátová 1132/46, Kolárovo o odpredaj časti pozemku parc. č.
28421/309 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje 1. zámer predaja majetku mesta podľa § 9a ods. 1 písm. c) priamym predajom časti
pozemku parcely reg. „C“ s parc. číslom 28421/309 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v
k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 115 m2 na konci pozemku s parc. č. 28421/485
podľa platnej cenovej mapy mesta, t.j. za 15,- €/m2. Výmera bude spresnená geometrickým
plánom. Všetky výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
B./ žiada 1. primátora mesta po vypracovaní geometrického plánu zverejniť zámer mesta v zmysle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) 1c) prevod majetku mesta s priamym predajom časti pozemku

parcely reg. „C“ s parc. č. 28421/309 - v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 115 m2 –
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za 15,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta.
Plnenie :
Kupujúci objednal geometrický plán na oddelenie pozemkov.
č. 245/2015
uznesenie
k Informatívnej správe o podaných žiadostiach mesta o dotácie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o podaných žiadostiach mesta o dotácie
B./ schvaľuje
1. podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 z Environmentálneho
fondu na rekonštrukciu administratívnej budovy na Kostolnom námestí 32, Kolárovo
Názov projektu: Zateplenie administratívnej budovy
Celková hodnota projektu:
248.114,39 €
Maximálna požadovaná suma:
Vlastné prostriedky mesta:

200.000,00 €
min. 5% z celkových nákladov hradené z rozpočtu mesta
na rok 2016
2. spoluúčasť mesta Kolárovo na realizácii projektu na predchádzanie vzniku odpadu
žiadateľa Združenie Dolný Žitný ostrov /resp. Most Priateľstva – Hídverők/, ktorý sa bude
uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného
prostredia 2014 – 2020, Prioritná os 1, Aktivita B
Zabezpečenie spolufinancovania mesta Kolárovo vo výške 5% z alikvotnej čiastky projektu
spadajúcej na aktivity týkajúce sa mesta Kolárovo, t.j. 22.211,04 € v r. 2016.
Plnenie :
Výška spolufinancovania bude zapracovaná do úpravy rozpočtu mesta v prípade úspešnosti
projektu.
č. 297/2015
uznesenie
k žiadosti Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Poskytnutie účelovej dotácie v roku 2016 na jubilejné oslavy pri príležitosti päťdesiateho
výročia založenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo v roku 2016.
2.Rekonštrukciu strechy zadnej budovy ZUŠ v roku 2016 a jej finančné vykrytie v hodnote
cca 10000 € z rozpočtu mesta časť správa pre školstvo.
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia
č. 299/2015
uznesenie
k vypracovaniu smernice o pravidlách prijímania žiakov do ZŠ, ktorí vyžadujú asistenciu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada
1. primátora mesta prostredníctvom oddelenia školstva a školského úradu vypracovať smernicu

o pravidlách prijímania žiakov do ZŠ, ktorí vyžadujú asistenciu a podmienkach zakotvujúcich
princíp financovania asistenta učiteľa v školách od roku 2016
Termín: marec 2016
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia

č. 325/2015
uznesenie
k Návrhu na dotáciu na dopravné pre žiakov dochádzajúcich do ZŠ zriadených
mestom Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ žiada
1. primátora mesta prostredníctvom spoločného školského úradu vypracovať dve varianty
výšky mesačných nákladov v prípade dotácie žiakov za zľavnené cestovné z mestských
častí Kolárovo
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ
Plnenie :
Prejednanie úlohy na zasadnutie MsZ 1.2.2016

č. 333/2015
uznesenie
k Návrhu finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2016-2018
C./ žiada
1. riaditeľov príspevkových organizácií spracovať vlastný rozpočet na rok 2016 (vrátane
porovnateľných údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2015, skutočnosti 2014 a 2013 )
so zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na februárové
zasadnutie MsZ
Zodpovední : riaditelia organizácií
Termín:februárové zasadnutie MsZ
2. predsedov 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. riaditeľa ZPS a DS spracovať vlastný rozpočet na rok 2016 (vrátane porovnateľných
údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2015, skutočnosti za roky 2014 a 2013) pri dodržaní
zmluvných podmienok s ministerstvom
Zodpovedný : riaditeľ ZPS a DS
Termín : februárové zasadnutie MsZ
4. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2016
Zodpovední: predsedovia dotknutých komisií
Termín : februárové zasadnutie MsZ
5. vedúceho oddelenia školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení spracovať
vlastné rozpočty na rok 2016 pri dodržaní limitov uvedených v rozpočte mesta na rok 2016, v
prípade zmien štátnych normatívov zmeny zapracovať do úpravy schváleného rozpočtu príslušného
školského zariadenia (vrátane porovnateľných údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2015,
skutočnosti za roky 2014 a 2013)
Zodpovední : vedúca oddelenia školstva,
riaditelia škôl a školských zariadení
Termín : februárové zasadnutie MsZ

6. primátora mesta predložiť na februárové zasadnutie MsZ krátkodobý investičný plán
mesta na rok 2016 s rozpisom sumy 173.000 € určenej na tento účel
Plnenie :
Plnenie uznesenia v priebehu. Zmeny zapracované do schváleného rozpočtu roka 2016.
Školstvo: C1, C5 – na marcové zasadnutie MsZ – (po zverejnení dotácií pre ZŠ zo štátneho
rozpočtu).

č. 344/2016
uznesenie
k návrhu na dotáciu na dopravné pre žiakov dochádzajúcich do ZŠ a MŠ zriadených
mestom Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./berie na vedomie
1. Informatívnu správu o počte dochádzajúcich žiakov do základných škôl a dochádzajúcich
detí do materských škôl z mestských častí Kolárovo a vyčíslenie výšky mesačného
zľavneného dopravného s použitím dopravnej karty
B./ schvaľuje
a.) tretiu variantu- účelovú dotáciu dochádzajúcich žiakov do ZŠ a detí do MŠ na území mesta
Kolárovo z mestských častí Kolárovo (Pačérok, Veľká Gúta, Kráľka, Částa, Veľký Ostrov)
s použitím dopravnej karty Počet žiakov a mesačné náklady na dopravu ku dňu 01.02.2016:
Škola

Počet žiakov Mesačné
a detí
náklady v €
ZŠ F.Rákócziho II. s VJM
14
159,60
ZŠ M. Korvína s VJM
11
133,00
ZŠ J. A. Komenského
19
262,20
MŠ Brnenské nám. 16+ET
8
98,80
MŠ Lesná 10+ET
3
45,6
Cirkevná ZŠ, Brnenské nám.15
1
11,40
Špeciálna ZŠ s VJM,Remeselnícka 2
1
11,40
Špeciálna ZŠ, Lesná 9
0
0
Spolu
57
722,00
Výšku dotácie 6.500 eur na dopravu žiakov a detí na rok 2016 ( 9 mesiacov) zapracovať
do vlastného rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2016.
Plnenie :
Uznesenie bude zapracované do rozpočtu mesta na rok 2016 v rámci I.úpravy rozpočtu mesta.
Školstvo: na marcové zasadnutie MsZ
č. 350/2016
uznesenie
k Informatívnej správe o stave rekonštrukcie Školskej jedálne na Ul. školskej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu mestského úradu o úlohách a splnení úloh pri rekonštrukcii ŠJ Školská, Kolárovo
B./ schvaľuje
1. navýšenie úverového limitu podľa Zmluvy s VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava
o 100.000,- € na účely obstarávania strojov a zariadení v rámci rekonštrukcie Školskej

jedálne Školská 6, Kolárovo vrátane projektov
2.obstaranie auta s parametrami na prepravu stravy v termo nádobách pre školy a školské
zariadenia a na prepravu stravy dôchodcom izolovane od stravy pre detí a žiakov v hodnote
do 20.000,-€ formou leasingu
3.obstaranie ostatných strojov, zariadení a ostatného vybavenia, ako i projektu pre ŠJ
Školská, ŠJ Rábska, ŠJ Lesná 8 riešiť z prostriedkov rozpočtu mesta z časti „Správa ŠaŠZ,
krátkodobé investície mesta“ do hodnoty 50.600,-€
4.vypísanie verejných obstarávaní na nákup strojov a zariadení v rámci rekonštrukcie ŠJ
Školská a pre ostatné stravovacie jednotky
Plnenie :
Plnenie uznesenia v priebehu. Zmeny si vyžadujú úpravu rozpočtu mesta, ktorá bude realizovaná po
ukončení VO a upresnení finančných čiastok .
Školstvo:– na marcové zasadnutie MsZ
č. 352/2016
uznesenie
k žiadosti Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, Nitra o odpredaj časti
pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 28455/1 v k.ú. Kolárovo Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) zverejnilo svoj
zámer odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28455/1 – druh pozemku
zastavané plochy v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 77 m2 na základe geometrického
plánu č. 55/2015 zo dňa 02.11.2015 novovytvorený pozemok s parcelným číslom 28456/595
pred hasičskou stanicou za symbolickú cenu 1,- €
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 12 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 odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28455/1 –
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 77 m2
na základe geometrického plánu č. 55/2015 zo dňa 02.11.2015 vyhotoveného GEOPLÁN
ROŽŇAVA, Šafárikova č. 116, Rožňava, overeného Okresným úradom Komárno, katastrálny
odbor dňa 11.11.2015 pod číslom 958/15 novovytvorenú parcelu s č. 28456/595 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria pre Slovenskú republiku, správca Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, ul. Pribinova č. 2, 81272 Bratislava za symbolickú cenu 1,- €, nakoľko predmetný
priestor slúži ako manipulačná plocha hasičskému záchrannému zboru v Kolárove. Výdavky
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Plnenie :
Kúpna zmluva bola vyhotovená a odoslaná kupujúcemu.

