MESTO KOLÁROVO

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 26.01.2009

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 26.01.2009
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č. 88/2007
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku mesta v rámci osobitne vytvorenej parcely č. 1565/38 o výmere 38
m2 za cenu 1.000,- Sk/m2 pre COOP Jednota, s.d. Vodná 36, Komárno

Plnenie:
MsZ schválené uznesenie bolo odoslané. COOP Jednota, s.d. nežiada odpredaj pozemku
parc. č. 1565/38.

č. 98/2007
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výpožičku časti pozemku s parc.č. 28455/618 vedenú na LV 4941 v k.ú. Kolárovo
v rozmeroch 35 x 16 m pre Scholu Privata Gutaiensis, Slovenská 52 Kolárovo, za
účelom vybudovania verejného parkoviska na parkovanie osobných motorových vozidiel
na dobu neurčitú

Plnenie:
MsZ schválené uznesenie bolo odoslané. Je vo fáze vybavovania.
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č. 98/2007
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ zmeniť kultúru pozemku z parc.č. 28455/618 – časť vo výmere 560 m2 vedenú
na LV 4941 v k.ú. Kolárovo z ornej pôdy na ostatnú plochu vypožičanú pre Schola
Privata Gutaiensis Kolárovo v zmysle uznesenia MsZ č. 98/2007 A./1 zo dňa 28.05.2007
s tým, že výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu vyňatím PPF hradí
vypožičiavateľ.

Plnenie:
Geometrický plán je hotový. GP je podaný na SK na schválenie.

č. 192/2007
uznesenie
k aktualizácii vnútroorganizačných noriem
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ – odd. školstva, podať žiadosť na Ministerstvo školstva SR na zmenu názvov ZŠ
a ŠZ v Kolárove a návrh názvov ZŠ a ŠZ predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ
Zodpovedná: Ing. Goghová M.

Plnenie:
Úloha je vo fáze riešenia.
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č. 204/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
4.) odpredaj pozemku parc. č. 1233/11 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.
ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 811 m2 pre vlastníkov v obytnom dome so
súp. č. 2744 na Ul. školskej č. 9, 11, 13 a15 za cenu 500,- Sk/m2 s tým, že výdavky
spojené s prevodom hradia kupujúci

Plnenie:
Vlastníci bytov nesúhlasia s MsZ schválenou predajnou cenou..

č. 204/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
6.) odpredaj pozemku časť z parcely č. 27264 druh pozemku orná pôda v k. ú. Kolárovo,
vedenom na LV č. 4941, parcela registra E o výmere cca 30.000 m2 pre
MOBYDICK, so sídlom Kolárovo, Ul. Štefánikova 8, v zastúpení konateľkou
Adrianou Kádekovou za cenu 150,- Sk s tým, že výdavky spojené s prevodom
a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci. Výmera bude upresnená
geometrickým plánom.

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania.

č. 204/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
2.) odpredaj pozemku parc. č. 284/2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941 o výmere 226 m2 pre Magdalénu Angyalovú,
bytom Kolárovo, Sládkovičova 2 za cenu 30,- Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č.
61/2007-A/3 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca
4

Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná a kúpna cena zaplatená. Úloha splnená.

288/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ udeľuje
2. predbežný súhlas na odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28445/2 – druh pozemku
orná pôda a časť z parcely č. 28445/275 – druh pozemku zastavané plochy a nádvorie
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere celkom cca 4.000 m2 za cenu 200,Sk/m2 pre Melániu Tóthovú – ZELOSERVIS, bytom Kolárovo, Slávikova č. 6.
Samotné schválenie bude prejednané na zasadnutí MsZ po predložení vypracovaného
geometrického plánu hradí žiadateľka.

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania.
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č. 433/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o pripravenosti rekonštrukcie prístupovej komunikácie do
priemyselnej zóny mesta Kolárovo vrátane finančného dopadu rekonštrukcie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o pripravenosti rekonštrukcie prístupovej komunikácie do
priemyselnej zóny mesta Kolárovo, vrátane finančného dopadu rekonštrukcie
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu investičnej akcie zaradenej do Investičného zámeru mesta na rok 2008
v bode B.II.7. c.): Výstavba a povrchová úprava MK – od štátnej cesty III./06347 pri
futbalovom štadióne až po vstupnú bránu Sledge Slovakia zo sumy 2.080 tis. Sk
(vrátane
spoluúčasti Kromberg-Schubert) na sumu 2.780 tis. Sk, t.j. zvýšením o 700 tis. Sk,
v tom:
- ponuka Cesty Nitra a.s.
1.630 tis. Sk
- parkovisko
1.150 tis. Sk
v tom:
asfaltovanie
750 tis. Sk
obnova vsakovacích šácht
120 tis. Sk
30 tis. Sk
maľby
bezpečnostné zábradlie
50 tis. Sk
rezerva na vytvorenie odtoku (spádovanie) 200 tis. Sk
2. úpravu Investičného zámeru mesta na rok 2008 schváleného uznesením MsZ č.
262/2008
a zmeneného uzneseniami č. 298/2008 a 357/2008, nasledovne:
I.
z bodu B.II.7. sa vypúšťajú investičné aktivity uvedené v písm. a) a b), ktoré
znejú:
7. Výstavba a povrchová úprava miestnych komunikácií, v tom:
a.) od vstupnej brány Sledge Slovakia po areál DP Globál 850 tis. Sk

II.

b.) od pravotočivej zákruty MK na konci Ul. slovenskej
smerom k areálu ZDKO
300 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
1.150 tis. Sk
* spoluúčasť Slovenských vodární a kanalizácií
40 tis. Sk
peňažné sumy vypustených investičných aktivít mimo spoluúčasti 40 tis. Sk
- viď bod 2. I.a)-b) v úhrnnej výške 1.150 tis. Sk presúva:
a.) na doplnenie rozpočtu investičnej akcie uvedenej v bode B.1
tohto uznesenia (resp. v bode B.II.7.c) uznesenia č. 262/2008
700 tis. Sk
zmeneného uznesením č. 357/2008) vo výške
b.) do rezervy kapitálového rozpočtu v sume
450 tis. Sk
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Plnenie:
Uznesenie bolo zapracované do upraveného rozpočtu na rok 2008 bez realizácie.
Realizácia investičnej akcie pripadá na rok 2009- viď. zapracovanie akcie do
kd.programu na rok 2009.

č. 443/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku s parc. č. 28421/321- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 255 m2 a pozemku s parc. č. 28421/7- druh pozemku záhrada o výmere 495 m2
v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 pre:
- Forróovú Teréziu, rod. Leczkésiovú, bytom Kolárovo, Jánošíkova č. 50, v podiele 3/6
- Forróovú Teréziu, rod. Forróovú, bytom Kolárovo, Ul. nová č. 1/15, v podiele 1/6
- Forró Imricha, rod. Forró, bytom Kolárovo, Ul. Jánošíkova č. 50, v podiele 1/6 a
- Szépeovú Alžbetu, rod. Forróovú, bytom Kolárovo, Ul. krížna č. 23, v podiele 1/6
za zvýhodnenú cenu 150,- Sk/m2 (v prepočte za 4,98 EUR/m2) v zmysle uznesenia MsZ
č. 248/2008-A/2 zo dňa 25.2.2008 s tým, že náklady spojené s prevodom hradia kupujúci

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania.

č. 443/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ schvaľuje
2. odpredaj pozemku s parcelným číslom 28457/38 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 291 m2 a pozemku s parcelným číslom 28457/37 – druh
pozemku záhrada o výmere 421 m2, ktoré sú vedené v k. ú. Kolárovo na LV č. 4941,
pre Németh Teodora, rod. Németh, bytom Kolárovo, Ul. mierová č. 139 za
zvýhodnenú cenu 150,- Sk/m2 (v prepočte za 4,98 EUR/m2) v zmysle uznesenia MsZ
č. 248/2008-A/2 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania.
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č. 443/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
D./ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28455/64 – druh pozemku
zastavené plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 vo výmere cca 43 m2
za cenu 300,- Sk/m2 (v prepočte 9,96 EUR/m2) pre:
- Szépeovú Andreu, rod. Szépeová, bytom Kolárovo, Orechová č. 2190/1, v podiele ½
- Antalovú Serenu, rod. Rigóová, bytom Kolárovo, Orechová č. 2190/1, v podiele ¼
- Antalovlú Melindu, rod. Antalová, bytom Kolárovo, Orechová č. 2190/1, v podiele ¼
Samotné schválenie bude prejednané na zasadnutí MsZ po predložení vypracovaného
geometrického plánu. Výdavky spojené s vyhotovením GP hradia kupujúci.

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania. Bol objednaný geometrický plán na oddelenie pozemku.
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č 467/2008
uznesenie
k obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim –ROEP
v katastrálnom území Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu zástupcu primátora mesta o začatí konania o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) v katastrálnom území
Kolárovo,
dňom 19. augusta 2008
2. zriadenie 7 člennej komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
správnym orgánom Správou katastra Komárno zo dňa 19.8.2008
3. výsledok výberového konania v zmysle ktorého zhotoviteľom ROEP v katastrálnom
území
Kolárovo sa stal Ing. Jozef Benčo – ENVI-GEOS, spol. s.r.o. Nitra
4. harmonogram postupu prác počas spracovania ROEP, v súlade s časovým horizontom,
obsiahnutým v podpísanej Zmluve o dielo so spracovateľom – do 10.12.2011
5. prípis Miestneho urbárskeho spolku Kolárovo zo dňa 5.11.2008
B./ ukladá
1. MsÚ fin. odd. a správy mestského majetku, prostredníctvom referátu správy majetku
mesta
zabezpečiť prijímanie a zhromažďovanie 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 založiť 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 užívaní 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.
.
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č. 470/2008
uznesenie
k Návrhu investičného zámeru Mesta Kolárovo v oblasti tepelného hospodárstva na
obdobie
r. 2009-2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu – návrh „Investičného zámeru Samosprávy mesta Kolárovo
v oblasti
tepelného hospodárstva na obdobie rokov 2009 až 2011“ vypracovaný zástupcom
primátora mesta
B./ schvaľuje
1. vypracovanie
vychádzajúc

„Koncepcie rozvoja Kolárova v oblasti tepelnej energetiky“,

Plnenie:
Na základe uvedeného uznesenia MsZ, Mesto Kolárovo zahájil vyhľadávanie odborne spôsobilej
osoby resp. organizácie, na vypracovanie uvedenej koncepcie, harmonogramu a projektovej
dokumentácie

č. 472/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
E./ ukladá MsÚ
1. vypovedať platné nájomné zmluvy na nehnuteľnosti – garáže so súp. č. 3290 na parcele
č.1565/6, so súp. č. 3292 na parcele č. 1565/8, so súpisným číslom 3293 na parcele
č. 1565/9 a so súp. číslom 3296 na parcele č. 1565/12 od 1. januára 2009
2. zabezpečiť geometrické zameranie parc.č. 1233/39 za účelom vytvorenia troch
stavebných
pozemkov na výstavbu obchodných jednotiek a pripraviť návrh na odpredaj formou
verejnej súťaže
Zodp.: Ing. Imrich Mészáros
Termín: január 2009

Plnenie:
Na základe uvedeného uznesenia MsZ, Mesto Kolárovo bol objednaný gemetrický plán na
vytvorenie pozemkov v danej lokalite.
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č. 472/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku – časť z parcely č. 28451/255 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 pre Mátyás Jána, rod.
Mátyás, bytom Kolárovo, Brnenské nám. 2362/7 za zvýhodnenú cenu 150,- Sk/m2 (v
prepočte 4,98 EUR/m2) v zmysle uznesenia MsZ č. 248/2008-A/2 s tým, že výdavky
spojené s prevodom hradí kupujúci

Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná a kúpna cena vyplatená dňa 19.12.2008. Úloha splnená.

č. 472/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
2.) uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Kolárovo (ako budúci
predávajúci) a Výskumno-realizačným ústavom obnoviteľných zdrojov energie s.r.o.
so sídlom Dunajské nábrežie 14, Komárno (ako budúca kupujúca) na odpredaj
ostatnej plochy parc.č. 28451/741 o výmere 100 000 m2 za dohodnutú kúpnu cenu
20.000.000,-Sk (663.878,38€) s nasledovnými podmienkami:
- pred podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve kupujúca zaplatí zálohu v sume
2.000.000,-Sk (66.387,84€)
- kupujúca sa zaväzuje vyplatiť zostatok dohodnutej kúpnej ceny v sume 18.000.000,Sk (597.490,54€) v deň podpisu kúpnej zmluvy a to prevodom na účet predávajúceho
najneskôr do 30.9.2009
- kupujúca zaplatí zmluvnú pokutu v sume 500.000,-Sk (16.596,96€) ak v termíne do
30.9.2009 neuzavrie s budúcim predávajúcim (Mesto Kolárovo) kúpnu zmluvu, alebo
v prípade, ak v stanovenom termíne do 30.9.2009 nedôjde k vyplateniu dohodnutej
kúpnej ceny
- prístupovú cestu k predmetnej nehnuteľnosti kupujúca vybuduje na vlastné náklady
- účastníci zmluvy uzatvoria k predmetu budúcej kúpnej zmluvy zmluvu o dlhodobom
nájme, na základe ktorej odovzdáva budúci predávajúci budúcej kupujúcej do
dlhodobého nájmu predmet budúcej kúpnej zmluvy. Výška nájomného je stanovená
na 10.000,-Sk (301,26€)
- uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené úplným zaplatením kúpnej ceny v celkovej
výške 20.000.000,-Sk (663.878,38€) ku dňu 30.9.2009
.
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Plnenie:
Zmluva o budúcej zmluve a zmluva o nájme pozemku medzi Mestom Kolárovo
a Výskumno-realizačným ústavom obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o. bola uzavretá
dňa 02. decembra 2008. Úloha čiastočne splnená.

č. 472/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
3.) a.)odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941:
- garáž so súpisným číslom 3290 na parcele č. 1565/6 s pozemkom parc. č. 1565/6
o výmere 25 m2
- garáž so súpisným číslom 3292 na parcele č. 1565/8 s pozemkom parc. č. 1565/8
o výmere 24 m2
- garáž so súpisným číslom 3293 na parcele č. 1565/9 s pozemkom parc. č. 1565/9
o výmere 24 m2
- garáž so súpisným číslom 3296 na parcele č. 1565/12 s pozemkom parc. č.
1565/12 o výmere 25 m2
formou verejnej súťaže s vyvolávacou cenou vo výške 150.000,- Sk/garáž
s pozemkom (v prepočte 4.979,08 EUR/garáž s pozemkom). Víťazom bude ten,
kto podá najvyššiu ponuku bez ohľadu na to, koľko ponúk podal a túto zaplatí
v plnej výške do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
b.) komisiu na vyhodnotenie verejnej súťaže v zložení: Ing. Iveta Némethová,
Ing. Imrich Mészáros, Alexander Nagy, Hilda Szépeová, Rigó Magdolna
Termín vyhlásenia verejnej súťaže: 17.12.2008
Miesto konania verejnej súťaže: miestnosť malej zasadačky MsÚ
Termín verejnej súťaže: 15.1.2009
Termín vyhodnotenia verejnej súťaže: januárové zasadnutie MsZ
.

Plnenie:
Úloha čiastočne splnená. Výsledok verejnej súťaže bude prerokovať MsZ na najbližšom
zasadnutí dňa 26.01.2009
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č. 476/2008
uznesenie
k úprave rozpočtu mesta Kolárovo a ZŠ s PS
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu pre základné školy vrátane navýšenie limitu o KŠÚ Nitra. Pre ZŠ
J.A.Komenského 239 tis.Sk (mzdy a odvody 191 tis. Sk a na učebné pomôcky 48
tis.Sk),
pre ZŠ F.Rákócziho II 259 tis.Sk (mzdy a odvody 207 tis.Sk a na učebné pomôcky 52
tis
Sk), pre ZŠ M.Korvína 302 tis.Sk (mzdy a odvody 302tis. Sk) Na odmeny riaditeľov ZŠ,
ZUŠ a MŠ Brnenské nám. v čiastke 85 tis. Sk. Finančné vykrytie bude zabezpečené
z podielových daní.

ZŠ J.A.Komenského
v tis. Sk
kód

názov položky

ZŠ
F.Rákócziho

ZŠ.M Korvína

v tis. Sk

rozp. Limit

v tis. Sk

rozp. limit

111 mzdy (odmena)

rozp. limit

141

153

224

111 odvody (odmena)

50

54

78

111 ostatné prev.výdavky

48

52

239

259

302

13

13

13

4

4

4

17

17

17

111 spolu normatívne výdavky
41 mzdy (odmena riaditeľa)
41 odvody (odmena riaditeľa)
41 spolu z RM

ZUŠ
Kód
41
41
41

názov položky
mzdy (odmena)
odvody (odmena)
spolu z RM

v tis. Sk
rozp. Limit

MŠ Brnenské
nám.
v tis. Sk
rozp. limit
13
13
4
4
17
17

- ostatné prevádzkové výdavky čerpať až po schválení primátorom mesta

Plnenie :
Úloha splnená, uznesenie zapracované do rozpočtového opatrenia č. 6/2008
k 31.12.2008.
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č. 477/2008
uznesenie
k Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2009-2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2009-2011
2. Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií mesta na roky 2009-2011
3. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií na roky
20092011
4. Žiadosť Hádzanárskeho športového klubu 74 Kolárovo zo dňa 11.12.2008, vo veci
zaradenia do krátkodobého investičného zámeru mesta asfaltovanie športových ihrísk
B./ schvaľuje
1. Rozpočet mesta na rok 2009 podľa predloženého tabuľkového prehľadu v úhrnnej výške
236.544 tis. Sk s nasledovnými zmenami:
a.) zníženie príjmov z dane z nehnuteľností, pol. 120 o sumu 660 tis. Sk so súčasným
zvýšením príjmov z podielovej dane vo výške 660 tis. Sk, pol. 111003, z dôvodu
zosúladenia s uznesením MsZ č. 448/2008, ktorým bolo schválené VZN mesta o dani
z nehnuteľností s 5%-ným zvýšením,
b.) zníženie výdavkov určených na vypracovanie projektov, odd. 0443 o sumu 400 tis.
Sk
a jej presun do výdavkov odd. 0912 ZŠ s účelovým použitím pre ZUŠ na opravy
väčšieho rázu, resp. rekonštrukciu budovy z dôvodu zosúladenia so schváleným
krátkodobým investičným záverom mesta Kolárovo na r. 2009-2011 podľa uznesenia
č.
466/2008
2. Príspevok pre príspevkové organizácie a dotáciu pre športové kluby na rok 2009
nasledovne:
a.) príspevok pre DP Globál vo výške
27.769 tis. Sk
v tom: - príspevok na prevádzkové účely
8.665 tis. Sk
- príspevok na vyúčtované výkony
5.410 tis. Sk
- príspevok z prenájmu
13.441 tis. Sk
b.) príspevok na prevádzkové účely MsKS vo výške
5.450 tis. Sk
príspevok na kapitálové účely vo výške
300 tis. Sk
c.) dotáciu na činnosť pre športové kluby mesta vo výške
2.270 tis. Sk
d.) dotácie na podporu projektov podľa VZN mesta
v úhrnnej výške
800 tis. Sk
3. Zabezpečenie realizácie kapitálových výdavkov v súlade s aktuálnym stavom
kapitálových príjmov
4. Rozpočet rozpočtovej organizácie DPD a DD Kolárovo na r. 2009 v úhrnnej výške
14.424
tis. Sk podľa predloženého tabuľkového prehľadu v členení:
a.) DPD a DD mimo denný stacionár na bežné výdavky
13.046 tis. Sk
b.) Denný stacionár na bežné výdavky
638 tis. Sk
c.) Stravovanie dôchodcov na bežné výdavky
740 tis. Sk
5. Rozpočet ZUŠ na r. 2009 v úhrnnej výške 4.262 tis. Sk podľa predloženého tabuľkového
prehľadu
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6. rozpočet MŠ a ŠJ Brnenské nám. na r. 2009 v úhrnnej výške 4.724 tis. Sk podľa
predloženého tabuľkového prehľadu v členení:
a.) Materská škola
4.048 tis. Sk
b.) Školská jedáleň
676 tis. Sk
7. Rozpočet ZŠ Komenského na r. 2009 v úhrnnej výške 9.838 tis. Sk podľa predloženého
tabuľkového prehľadu v členení:
a.) Normatívne prostriedky štátu
9.226 tis. Sk
612 tis. Sk
b.) Prostriedky z rozpočtu mesta s účelovým použitím
8. Rozpočet ZŠ M. Korvína na r. 2009 v úhrnnej výške 12.054 tis. Sk podľa predloženého
tabuľkového prehľadu v členení:
a.) Normatívne prostriedky štátu
11.175 tis. Sk
b.) Prostriedky z rozpočtu mesta s účelovým použitím
879 tis. Sk
9. Rozpočet ZŠ F.Rákócziho na r. 2009 v úhrnnej výške 10.511 tis. Sk podľa predloženého
tabuľkového prehľadu v členení:
a.) Normatívne prostriedky štátu
10.431 tis. Sk
b.) Prostriedky z rozpočtu mesta s účelovým použitím
80 tis. Sk
10. Rozpočty ŠKD na r. 2009 v úhrnnej výške 5.042 tis. Sk podľa predloženého
tabuľkového
prehľadu v členení:
a.) ŠKD pri ZŠ Komenského
1.442 tis. Sk
b.) ŠKD pri ZŠ M. Korvína
2.064 tis. Sk
c.) ŠKD pri ZŠ F. Rákócziho II.
1.536 tis. Sk
C./ ukladá:
1. MsÚ a riaditeľom RO a PO:
a.) dopracovať programový rozpočet mesta na r. 2009-2011 v zmysle metodických
materiálov MF SR
b.) prispôsobiť zásady hospodárenia mesta k programovému rozpočtu
Zodp.: mestský úrad, riaditelia RO
a PO
Termín: do 30.6.2009
2. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2009 so zahrnutím ročnej
výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na januárové zasadnutie MsZ
Zodp.: riaditelia organizácií
Termín: januárové zasad. MsZ
3. predsedovi športovej komisie predložiť rozdelenie dotácie medzi športové kluby na
januárové zasadnutie MsZ
Zodp.: predseda kom. športu
Termín: januárové zasad. MsZ
4. predsedom športových klubov:
a.) spracovať vyúčtovanie poskytnutej dotácie od mesta za rok 2008 a odovzdať
vyúčtovanie HKM do 31. januára 2009
b.) spracovať plán použitia poskytnutej dotácie od mesta na rok 2009
Termín: januárové zasad. MsZ
5. predsedníčke komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy
schválenej na rok 2009 na kultúrne podujatia mesta (úhrnný výška: 1.500 tis. Sk) na
januárové zasadnutie MsZ
Zodp.:
predsedníčka
kom.
kultúry
Termín: januárové zas. MsZ
6.predsedovi športovej komisie predložiť rozdelenie peňažnej sumy schválenej na rok 2009
na športové podujatia mesta (úhrnná výška: 65 tis. Sk) na januárové zasadnutie MsZ
Zodp.: predseda kom. športu
Termín: januárové zasad. MsZ
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7. oddeleniu výstavby a ŽP spracovať návrh priorít krátkodobého investičného zámeru
mesta Kolárovo na r. 2009
Zodp.: Ing. Mészáros Imrich
Termín: februárové zasad. MsZ

Plnenie :
Schválený rozpočet mesta na rok 2009 zverejnený na internetovej stránke mesta.
Uložené úlohy budú postupne realizované v zmysle prijatého uznesenia.

č. 480/2008
uznesenie
k Návrhu na otvorenie troch tried v MŠ na území mesta Kolárovo počnúc dňom 1.1.2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh na otvorenie triedy v MŠ Lesná 8 od 1.9.2009
2. zapracovanie finančnej čiastky do rozpočtu mesta na r. 2009 vo výške 180 tis. Sk (5.975
€)
na vykrytie osobných nákladov dvoch učiteliek za obdobie od 1.9.2009 do 31.12.2009
Plnenie :
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 481/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu výsledkov trojmesačnej prevádzky prepravy detí z mestskej časti Pačérok
do Kolárova a späť
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie výsledkov trojmesačnej prevádzky prepravy detí (školského autobusu)
z mestskej časti Pačérok do Kolárova a späť
B./ schvaľuje
1. prevádzkovanie školského autobusu do konca školského roka 2008/2009
z mestskej časti Pačérok do Kolárova a späť
Plnenie :
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.
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č. 481/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu výsledkov trojmesačnej prevádzky prepravy detí z mestskej časti Pačérok
do Kolárova a späť

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. školskému úradu vyhodnotiť prevádzku školského autobusu na základe výkazu
dochádzky za január a za február 2009
Zodp: Ing.Takács Imrich
Termín: marcové zasadnutie MsZ

Plnenie:
Úloha je vo fáze riešenia.

č. 488/2008
uznesenie
k vyradeniu dlhodobého hmotného majetku mesta – CTZ zariadení v prenájme KolByt
s.r.o. Kolárovo účinnosťou od 01.01.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vyradenie dlhodobého hmotného majetku mesta v prenájme KolByt s.r.o. Kolárovo –
CTZ
zariadení v celkovej nadobúdacej hodnote 1.453.925,76 Sk a v 0 zostatkovej hodnote
s účinnosťou od 01.01.2008 podľa predloženého materiálu
Plnenie :
Dlhodobý hmotný majetok mesta vyradený z majetku v zmysle prijatého uznesenia –
viď. inventarizácia majetku mesta k 31.12.2008.
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č. 489/2008
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv za dočasné užívanie pozemku mesta medzi Mestom
Kolárovo s nájomcami, ktorým nájomný vzťah skončí dňom 31.12.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzavrieť nájomnú zmluvu za dočasné užívanie pozemku mesta v zmysle § 663 a nasl.
OZ
medzi Mestom Kolárovo a p. Szomolai Tiborom, bytom Kolárovo, osada Dankó Pistu 45
na parc.č. 2710/57 vo výmere 520 m2 /zast. pl. a nádvoria/ v k.ú. Kolárovo na dobu 5
rokov
s účinnosťou od 1.1.2009. Cena nájmu v zmysle prílohe č. 4 „Zásad nakladania
a hospodárenia s majetku mesta Kolárovo“, schválené Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove dňa 29.03.2007 uznesením č. 61/2007 činí 0,66 € /20,-Sk/ za m2. Ročné
nájomné činí 345,22 € /10.400,-Sk/
2. uzavrieť nájomnú zmluvu za dočasné užívanie pozemku mesta v zmysle § 663 a nasl.
OZ
medzi Mestom Kolárovo a p. Tóth Ladislavom, bytom Kolárovo, ul. harcsová č. 53 na
parc.č. 28455/628 vo výmere 990 m2 /zast. pl. a nádvoria/ v k.ú. Kolárovo na dobu 5
rokov
s účinnosťou od 1.1.2009. Cena nájmu v zmysle prílohy č. 4 „Zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo“, schválené Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove dňa 29.03.2007 uznesením č. 61/2007 činí 0,66 € /20,-Sk/ na m2. Ročné
nájomné činí 657,24 € /19.800,-Sk/
B./ ukladá MsÚ
1. po predchádzajúcom rokovaní s doterajšími nájomcami, žiadosti na odpredaj pozemku
predložiť MsÚ na schválenie
Zodp.: Ing. Klára Oremová
Termín: januárové zas. MsZ
Plnenie :
Nájomné zmluvy uzatvárané v priebehu mesiaca január 2009, žiadosti na odpredaj po
ukončení rokovaní s nájomcami budú predmetom februárového zasadnutia MsZ.

č. 490/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o pozemkoch vo vlastníctve mesta v užívaní fyzických
a právnických osôb
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o pozemkoch vo vlastníctve mesta v užívaní fyzických
a právnických
osôb
B./ ukladá
1. MsÚ fin. odd. a správy mestského majetku písomne vyzvať užívateľov na
majetkovoprávne vysporiadanie
Zodp.: Ing. Oremová Klára
Termín: Január 2008
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Plnenie :
Plnenie úlohy je v súčasnom období v priebehu.

č. 491/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku s výnimkou zo zásad hospodárenia s majetkom
mesta,- časť parcely č. 28455/613 – druh pozemku orná pôda v k. ú. Kolárovo, vedenej
na LV č. 4941 vo výmere cca 1100 m2 za cenu 150,- Sk/m2 (4,98 €/m2) pre Súkromnú
strednú školu s vyučovacím jazykom maďarským Ul. slovenská č. 52, Kolárovo s tým, že
výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu hradí žiadateľ

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania. Geometrický plán na oddelenie pozemku objednaný.
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