MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 26.11.2007
K bodu rokovania číslo: 3

Informatívna správa o plnení
uznesení Mestského zastupiteľstva
v Kolárove ku dňu 26.11.2007

Uznesenie č. 32/2007
k Informatívnej správe o činnosti Spoločného obecného (školského) úradu v Kolárove
za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ odporúča primátorovi mesta
1. nadviazať spoluprácu so starostom obce Zemné a okolitými obcami, vo veci rozšírenia Spoločného obecného
(školského) úradu Kolárovo, účinnosťou dňom 01.09.2007
Termín: 31.03.2007

Plnenie:
Plnenie úlohy je vo fáze riešenia.

Uznesenie č. 46/2007
k Návrhu hmotnej zainteresovanosti – prémiových ukazovateľov
pre riaditeľov ZŠ a ŠZ na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
...
5. Maximálnu odmenu pre riaditeľov ZŠ, ŠZ a ZUŠ pre r. 2007 zabezpečiť na úrovni
priemernej mesačnej hrubej mzdy, vyplatenej v r. 2007
6. Prémiové ukazovatele pre ŠZ bez právnej subjektivity ostávajú v kompetencii primátora
mesta
7. Vyplatenie časti odmeny pre riaditeľov ZŠ, ŠZ a ZUŠ za dosiahnuté výsledky v oblasti
výchovno-vzdelávacej a kultúrnej činnosti v mesiaci jún 2007
Vyplatenie časti odmeny pre riaditeľov za dosiahnuté výsledky v rámci hospodárskych
ukazovateľov , po vyhodnotení hospodárskych výsledkov príslušného roka

Plnenie:
Časť prémií je vyplatená za mes. jún 2007 na základe vyhodnotenia prémiových ukazovateľov
schválených MsZ č.uzn.: 107/2007 zo dňa26.06.2007 Druhá časť prémií bude vyplatená v r. 2008 po
vyhodnotení čerpania rozpočtu r. 2007. Na základe horeuvedených v roku 2007 nemôžu byť vyčerpané
peňažné prostriedky na prémie určené vo výške priemernej mesačnej hrubej mzdy vyplatenej v r. 2007.
Je vypracovaný návrh na uznesenie na novembrové zasadnutie MsZ o poukázaní II. časti finančných
prostriedkov na odmeny, zastupovania a nadčas.

Uznesenie č. 63/2007
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Poskytnutie zálohy pre DP Globál Kolárovo vo výške 600 tis. Sk na výstavbu 21 b.j. –
technická infraštruktúra na vyhotovenie prípojky horúcovodu. Vyúčtovanie bude
realizované v priebehu mesiaca október 2007. Horúcovod je súčasťou technickej
infraštruktúry SO – 02 bod č. 4 uzatvorenej zmluvy o dielo č. Stav – 05/2006 zo dňa
27.2.2006

Plnenie :
K bodu A.1 : záloha bola poskytnutá pre DP Globál dňa 30.03.2007 a bola vyúčtovaná faktúrou č. 206298
zo dňa 16.7.2007.

Uznesenie č. 67/2007
k vykonaniu inventarizácie aktív a pasív v ŠJ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. vykonať inventarizáciu aktív a pasív v ŠJ k 30. 06. 2007
Termín: septembrové zasadnutie MsZ

Plnenie:
Materiál je predložený na novembrové zasadnutie MsZ.
Uznesenie č. 71/2007
k záverečnému účtu mesta za rok 2006
C./ ukladá
1. MsÚ upresniť stavy účtov 933, 964 a 965 v náväznosti na účtovanie o bankových úveroch
podľa usmernenia DÚ

Plnenie :
Upresnenie bude vykonané najneskôr podľa usmernenia DÚ najneskôr do 31.12.2007.
Uznesenie č. 88/2007
k majetkovoprávnym podaniam
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.
Uznesenie č. 84/2007
k návrhu postupového plánu na zabezpečenie prevádzkovania ŠKD a CVČ počas letných prázdnin v r. 2007
vrátane ustálenia príspevku pre rodičov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh prevádzkovania ŠKD a CVČ počas letných prázdnin
B./ schvaľuje
1. finančné prostriedky na odmeny pedagógov podľa dohody o vykonaní práce uzatvorenej
Mestom Kolárovo za účelom prevádzkovania letného tábora v CVČ brutto: 13.400,-Sk
(dve osoby x 6.700,-Sk) na obdobie od 02.07.2007 do 13.07.2007

Plnenie:
Informatívna správa je predložená na novembrové zasadnutie MsZ.

Uznesenie č. 89/2007
k materiálom v rámci rôzneho
B./ schvaľuje
5. a.) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 30 tis. Sk na rok 2007 pre žiadateľa: Csemadok
základná organizácia, so sídlom Kostolné nám. č. 32, Kolárovo s účelovým použitím: za
vystúpenie folklórnej skupiny pri usporiadaní 5 podujatí v roku 2007
b.) presun peňažnej sumy 30 tis. Sk z odd. 08209 Ostatná kultúrna činnosti (z celkovej
rozpočtovej sumy 1.280 tis. Sk určenej na kultúrne podujatia mesta v roku 2007
a v rámci nej z nerozdelenej rezervy v sume 80 tis. Sk) do oddielu 0840 Náboženské
a iné spoločenské služby (na doplnenie upravenej rozpočtovej sumy 420 tis. Sk určenej
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 na dotácie poskytované z rozpočtu mesta)
C./ odporúča primátorovi mesta
1. prideliť z fondu primátora mesta finančnú čiastku vo výške 5 tis. Sk na rok 2007 pre
žiadateľa: Jelenlét kulturális Közhasznú Egyesület, so sídlom: Budapest, Csengery utca 55,
splnomocnená osoba: Marosi Róbert, Vŕbová 1, Kolárovo s účelovým použitím:
usporiadanie 3. ročníka festivalu Hanna-Hanna pri Vodnom mlyne v Kolárove

Plnenie :
Dotácia podľa bodu B.5a) poukázaná v zmysle uzavretej zmluvy medzi mestom a žiadateľom zo dňa
25.7.2007

Uznesenie č. 93/2007
ku Koncepcii rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Koncepciu rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo do roku 2011
s nasledovnými zmenami:
a.) v bode 10.4.1. namiesto vety „obvody pre jednotlivé ZŠ treba zmeniť podľa potreby
daného roka“ doplniť vetu „vytvoriť jeden školský obvod pre celé mesto Kolárovo“
b.) bod 10.4.1. doplniť o vetu „účelové dotácie poskytnuté ZŠ a ŠZ riaditelia sú povinní
vyúčtovať do 25 dní po vyčerpaní dotácie najneskôr do 15.01. nasledujúceho roka“
2. zmenu názvu školského zariadenia číslo – kód školy 710076134 s pôvodným názvom
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Kolárovo, ako súčasť Základnej školy M.Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 6, Kolárovo na „Školská kuchyňa a školská
jedáleň, Školská 6, Kolárovo. Uvedené školské zariadenie nebude súčasťou školy, ale bude
zariadením bez právnej subjektivity ako súčasť rozpočtovej organizácie Mesta Kolárovo.“
3. zmenu názvu školského zariadenia číslo – kód školy 710076142 s pôvodným názvom
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo, ako súčasť Základnej školy
J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo na „Školská kuchyňa a školská jedáleň, Rábska 14,
Kolárovo. Uvedené školské zariadenie nebude súčasťou školy, ale bude zariadením bez
právnej subjektivity ako súčasť rozpočtovej organizácie Mesta Kolárovo.
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ s VJM vypracovať postupový plán k:
- vytvoreniu troch tried prvého ročníka
- zefektívneniu počtu žiakov vo vyšších triedach od šk. r. 2008/2009
Termín: septembrové zasad. MsZ 2007
2. riaditeľom MŠ vypracovať kritériá prijatia detí do MŠ na základe koncepcie rozvoja
školstva a predložiť na septembrové zasadnutie MsZ r. 2007
3. riaditeľom ZŠ a riaditeľovi CVČ:
- vypracovať vyhodnotenie prevádzkovania ŠKD a CVČ počas letných prázdnin, vrátane

ekonomickej analýzy
predložiť plán prevádzky ŠKD a CVČ počas letných prázdnin v ďalších rokoch
Termín: septembrové zasad. MsZ 2007
4. riaditeľom ZŠ vypracovať prevádzkový poriadok ŠKD počas školského roka
Termín: septembrové zasad. MsZ 2007
5. MsÚ každoročne vyhodnotiť výsledky koncepčného rozvoja školstva a aktualizovať návrhy
k 31.10. príslušného roka
-

C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 404/2005 zo dňa 28.02.2005, podľa ktorého by triedy s VJM a MŠ Lesná
č. 8, Kolárovo boli umiestnené v budove ZŠ s VJM M. Korvína

Plnenie:
Uzn.č. 93.A. 1 a),b)- materiál je doplnený a zverejnený na internete..
Uzn.č. 93. A 2, 3 – zápis zmeny názvu ZŠ a ŠZ je dokončená rozhodnutím MŠ SR
Uzn.č. 93. B 1až 5 – materiál je predložený na novembrové zasadnutie MsZ

Uznesenie č. 94/2007
k Metodike poskytnutia financií na vykrytie osobitných požiadaviek ZŠ a ŠZ
B1. zapracovať dotácie na osobitné požiadavky ZŠ a ŠZ do ich rozpočtu na rok 2007
B2. riaditeľom ZŠ a MŠ predložiť vyúčtovanie poskytnutých dotácií najneskôr do 30.11.
príslušného roka

Plnenie:
Bod B1 – splnené predložené na sept. zasadnutie MsZ
Bod B2 - Plnenie úlohy je v termíne

Uznesenie č. 95/2007
k legalizácii soľnej izby v MŠ Brnenské nám. č. 16 Kolárovo
C./ ukladá
1. MsÚ zapracovať účelovú dotáciu vo výške 25 tis. Sk na vybudovanie spájajúcej chodby do
Brnenské nám. č. 16 Kolárovo na rok 2007

rozpočtu MŠ

Plnenie
Materiál je predložený na novembrové zasadnutie MsZ
Uznesenie č. 97/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1./ odpredaj pozemku, časť z parcely č. 2500 s kultúrou vodné plochy v k. ú. Kolárovo, vedeného na LV č.
4941 o výmere 51 m2 pre SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23 za cenu 300,Sk/m2. Podmienkou predaja je zriadenie vecného bremena bezplatného práva vstupu na pozemok parc. č.
2500 v k.ú. Kolárovo v prospech Mesta Kolárovo, za účelom opravy a údržby odvodňovacieho kanálu.
Náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradia kupujúci.

Plnenie:
Kúpna zmluva bola uzavretá dňa 03.10.2007. Kúpna cena bola vyplatená. Úloha splnená.

Uznesenie č. 97/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
4./ odpredaj pozemku s parcelným číslom 28432/87 s kultúrou ostatné plochy v k. ú. Kolárovo vedeného na LV
č. 4941 o výmere 652 m2 pre Fördős Ottó a manž. Alžbetu, obaja bytom Kolárovo, Ul. krajná 23 za cenu
300,- Sk/m2. Podmienkou odpredaja je zriadenie vecného bremena bezplatného práva vstupu na pozemok
parc. 28432/87 v k.ú. Kolárovo v prospech Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., za účelom opravy
a údržby STL plynovodu a v prospech Mesta Kolárovo, za účelom opravy a údržby odvodňovacieho kanálu.
Náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradia kupujúci.

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania. Geodeti pracujú na geometrickom pláne.
Uznesenie č. 98/2007
k materiálom v ramci rôzneho
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
verejného parkoviska na parkovanie osobných motorových vozidiel na dobu neurčitú

účelom vybudovania

Plnenie:
MsZ schválené uznesenie bolo odoslané. Je vo fáze vybavovania.

Uznesenie č. 98/2007
k materiálom v ramci rôzneho
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.
Uznesenie č. 108/2007
k vyplateniu časti odmeny pre riaditeľov ZŠ, ŠZ a ZUŠ za dosiahnuté výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacej
a kultúrnej činnosti na školský rok 2006/2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Finančné prostriedky na nadčasy, na zastupovanie, na prémie zamestnancov ZŠ a ŠZ
v zriaďovacej pôsobnosti mesta v roku 2007 nasledovne:
Pre základné školy
725 tis. Sk
Pre školské zariadenia
555 tis. Sk
2. Spôsob rozdelenia finančných prostriedkov na nadčasy, na zastupovanie, na prémie zamestnancov ZŠ a ŠZ
v zriaďovacej pôsobnosti mesta v roku 2007 nasledovne:

...

3. Rozdelenie I.časti finančných prostriedkov na nadčasy, na zastupovanie, na prémie
zamestnancov ZŠ a ŠZ v zriaďovacej pôsobnosti mesta v roku 2007 vo výške 50% zo
schválenej čiastky 1.280 tis. Sk
B./ ukladá
1. MsÚ zapracovať do rozpočtu ZŠ a ŠZ finančné prostriedky na nadčasy, na zastupovanie,
na prémie zamestnancov ZŠ a ŠZ v zriaďovacej pôsobnosti mesta v roku 2007 schválené
mestským zastupiteľstvom.
2. riaditeľom ZŠ a ŠZ:
1. riešiť prácu nadčas zamestnancami v prvom rade formou náhradného voľna.
2. zapracovať čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas do kolektívnej zmluvy
3. uzavrieť pracovnú zmluvu s pedagógom na prácu asistenta učiteľa až po schválení
dotácie na asistenta učiteľa z KŠÚ na šk.r. 2007/2008.

Plnenie:
Bod A3- I.časť za nadčasy, za zastupovanie, na prémie bola vyplatená v rámci výplaty za
jún 2007
Body B1,2 problematika je opakovane predložená na novembrovom zasadnutí MsZ
v rámci úpravy rozpočtu na rok 2007
B2 bod 1 – rieši sa postupne
B2 vo fáze riešenia
B2 bod 3 – problematika je opakovane predložená na novembrovom zasadnutí MsZ
v rámci úpravy rozpočtu na rok 2007

Uznesenie č. 109//2007
Informatívnej správe riaditeľov ZŠ a CVČ o počte prihlásených detí do letného tábora ŠKD a CVČ a o fáze
organizačného zabezpečenia prevádzky
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu riaditeľov ZŠ a CVČ o počte prihlásených detí do letného ŠKD a CVČ
a o fáze organizačného zabezpečenia prevádzky
B./ schvaľuje
1. Prevádzkovanie letného ŠKD pri ZŠ M. Korvína v období od 16.7.do 27.7.2007 aj
za účasti nízkeho počtu, min. 8 - 10 žiakov.
2. navýšenie finančných prostriedkov na odmeny pedagógov podľa dohody o vykonaní
práce uzatvorené Mestom Kolárovo za účelom prevádzkovania letného tábora v CVČ
brutto: o 6700 Sk na obdobie od 02.07.2007-do 13.07.2007, schváleného uznesením MsZ
číslo 84/2007 B1 zo dňa 30.04.2007

Plnenie:
Správa o plnení je predložená na novembrové zasadnutie MsZ
Uznesenie č. 117/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
3./ odpredaj pozemku časť z parcely č. 28445/18 v k.ú. Kolárovo, vedeného na LV č. 4941 s kultúrou zastavané
plochy a nádvoria o výmere 112 m2 pre:

- Tóth Gabriela, bytom Kolárovo, Rábska 89 v podiele 4/6
- Mátéovú Jolanu, rod. Miháliková, bytom Kolárovo, Mierová 121 v podiele 1/6
- Mihálik Pavla, bytom Mníchovo Hradište, Příčna 74, ČR v podiele 1/6
za cenu 30,- Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2007 bod 3 s tým, že náklady spojené s prevodom hradia
kupujúci

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania. Nakoľko po schválení uznesenia p. Tóth zomrel, Mesto horeuvedený pozemok môže
odpredať len po vydaní dedičského rozhodnutia
Uznesenie č.117/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
4./ odpredaj pozemku: - parc. č. 28445/88 vo výmere 830 m2 s kultúrou zastavané plochy a nádvorie, - parc.. č.
28445/90 vo výmere 882 m2 s kultúrou zastavané plochy a nádvorie, - parc. č. 28445/91 vo výmere 954 m2
s kultúrou zast. plochy a nádv. a časť z parcely č. 28445/3 vo výmere 7350 m2 s kultúrou zastavané plochy
a nádvorie v k. ú. Kolárovo, vedených na LV č. 4941
Pre: Keszeli Milana, bytom Kolárovo, Ul. Rovná 6
Keszeli Alexandra, bytom Kolárovo, Ul. Mlynská 32
Keszeli Zoltána, bytom Nesvady, Ul. Fraňa Kráľa 19
Keszeli Tibora, bytom Kolárovo, Ul. Podhájska 65
za cenu 200,- Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického
plánu hradia kupujúci.
Podmienkou odpredaja je, že v prípade nasledujúceho odpredaja predmetného pozemku kupujúcim, Mesto
Kolárovo bude mať predkupné právo za pôvodnú kúpno-predajnú cenu.

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania. KZ je vyhotovená na podpis.
Uznesenie č. 117/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
5./ odpredaj pozemku parcely č. 28445/385 pod stavbou so súpisným číslom 3788 s kultúrou zastavané plochy
a nádvoria o výmere 560 m2 a pozemok časť z parcely č. 28445/275 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1200 m2 v k. ú. Kolárovo, vedených na LV č. 4941 pre KLK, s.r.o., Nové Zámky, Jazdecká
5236/1, zastúpená Ing. Ladislavom Kérim za cenu 200,- Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom
a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci.
Podmienkou odpredaja je, že v prípade nasledujúceho odpredaja predmetného pozemku kupujúcim, Mesto
Kolárovo bude mať predkupné právo za pôvodnú kúpno-predajnú cenu.

Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 07.11.2007.

Uznesenie č. 117/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
6./ odpredaj pozemku časť z parcely č. 1421/25 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo
o výmere 20 m2 vedeného na LV č. 4941 pre Kucsora Tibora a manž. Magdalénu Kucsorovú, obaja bytom
Kolárovo, Sládkovičova 54 za cenu 500,- Sk/m2 s tým, že výdavky spojené s prevodom a vyhotovením
geometrického plánu hradia kupujúci

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania. Geometrický plán je podaný na SK na schválenie

Uznesenie č. 117/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo Kolárove
E. / ukladá
1. V spolupráci s vedením PD Kolárovo zabezpečiť inventarizáciu celého prenajímaného majetku Mesta
Kolárovo (poľnohospodárskej pôdy) pre PD Kolárovo – za účelom upresnenia nájomného vzťahu,
perspektívneho „efektívneho a funkčného“ využívania územia, s prihliadnutím na lukratívnosť lokality, na
možnosť postupného rozširovania priemyselnej zóny Mesta Kolárovo

Plnenie :
Termín realizácie bol určený na 31.10.2007, realizácia úlohy je v priebehu, avšak vzhľadom na
rozsiahlosť problematiky doriešenie úlohy je viazané k termínu ukončenia nájomného vzťahu –
september 2008 s kontrolou priebehu realizácie k 31.1.2008 a 31.5.2008.

Uznesenie č. 119/2007
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
3. žiadosť MsKS Kolárovo o poskytnutie finančnej čiastky 10 tis.Sk, na uskutočnenie
rockového festivalu dňa 6.07.2007 v areáli Vodného mlyna Kolárovo

Plnenie :
Finančná čiastka zapracovaná do septembrovej úpravy rozpočtu mesta na rok 2007. Realizácia uznesenia
je viazaná k uzatvoreniu zmluvy na účelové použitie dotácie medzi mestom a žiadateľom, a bude
sledovaná až do vyčerpania.

Uznesenie č. 123/2007
k uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Obcou Čalovec ako
„Spoločný školský úrad“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vstup obce Čalovec do Spoločného školského úradu so sídlom v Kolárove, Kostolné nám.
č. 1

Plnenie:
Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení Spoločného školského úradu v Kolárove vo veci rozšírenia zmluvných
strán o Obec Čalovec bola podpísaná primátormi Mesto Kolárovo, Obec Kameničná, Obec Čalovec dňa
28.09.2007 s účinnosťou 01.10.2007

Uznesenie č. 136/2007
k materiálom v oblasti školstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Vyradenie výdajnej školskej kuchyne zo siete na Veľkom Ostrove 2, Kolárovo, č reg.:
710148369, ku dňu 31.08.2007 z dôvodu ukončenia prevádzky elokovanej triedy na
Veľkom Ostrove Materskej školy s výchovným jazykom maďarským, Brn. nám. 16,
Kolárovo v zmysle uznesenia MsZ č. 503/2005 B 2) zo dňa 19.9.2005.
2. vyradenie školskej kuchyne a školskej jedálne pri Materskej škole Lesná 10 Kolárovo
reg.číslo: 710076118, ku dňu 31.08.2007 v zmysle uznesenia MsZ 358/2004 A1 zo dňa
29.11.2004.
3. zaradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Lesná 10 Kolárovo do siete škôl
a školských zariadení ku dňu 1.9.2007 v zmysle uznesenia MsZ 358/2004 A1 zo dňa
29.11.2004.
4.zaradenie výdajnej školskej kuchyne ako súčasť Materskej školy Lesná 10 Kolárovo do
siete škôl a školských zariadení ku dňu 1.9.2007 v zmysle uznesenia MsZ 358/2004 A1 zo
dňa 29.11.2004.
5. spoluúč.mesta Kolárovo v prípade úspešnosti projektov podaných Mestom Kolárovo
nasledovne:
a) Školská kuchyňa a školská jedáleň Rábska 16, Kolárovo,
b) Školská kuchyňa a školská jedáleň Školská 6, Kolárovo,
c) Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Lesná 8, Kolárovo,
vo výške 5 % , po 5 000 Sk za každý projekt zvlášť. Dot. je žiadaná z prostriedkov MŠ
SR v rámci programu „Elektron. a revitalizácia zariadení školského stravovania
2007“.
6.spoluúčasť mesta Kolárovo v prípade úspešnosti projektu podaného Materskou školou
s VJM Brnenské nám. 16, Kolárovo
a) Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Mat. školy s VJM Brnenské nám.
16 Kolárovo vo výške 5 % , tj.5 000 Sk. Dotácia je žiadaná z prostriedkov MŠ SR
v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
2007“.

Plnenie:
Bod A1-4 splnené
Bod 5, 6 je vo fáze riešenia, projekt je podaný, zatiaľ nie je vyhodnotený

Uznesenie č. 137/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
2. odpredaj časti pozemku parc.č. 1974/1 s kultúrou záhrada a parc.č. 1974/2 s kultúrou
zastavané plochy o výmere 185 m2 ved. na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo pre:
Ondrejo Michala a manž. Ondrejovú Máriu – v podiele ¼
Németh Gabriela a manž. Némethovú Evu – v podiele ¼
Tóth Ladislava a manž. Tóthovú Helenu – v podiele ¼
bytom Kolárovo, Pražské nám. č. 34
Kálazi Dianu, rod. Csizmadiovú – v podiele ¼
bytom MR, 8060 Mór, József Attila u. 54, za cenu 30,-Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č.
61/2007-A/3 s tým, že náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu
hradia kupujúci. Výmera u parcely č. 1974/1 bude upresnená geometrickým plánom.

Plnenie:
Je vo fáze vybavovanie. Geometrický plán bol schválený na SK dňa 20.11.2007. Kúpna zmluva bude podpísaná
v priebehu 48. týždňa t.r.
Uznesenie č. 139/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28451/197 s kultúrou ostatná plocha o výmere cca
35.000 m2 ved. na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo za účelom výstavby konzervárne pre:
„FRUTTINI“ s.r.o. so sídlom Búč 455, zast.: Szabó Júliusom a Pogány Antonom,
konateľmi spoločnosti za cenu 200,-Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom
vlastníctva a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci. Výmera bude upresnená geometrickým
plánom.
B./ poveruje
1. primátora mesta podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s nasledovnými
podmienkami:
a) spoločnosť FRUTTINI s.r.o. so sídlom Búč 455, na vlastné náklady vykoná rozbor
vhodnosti získania úžitkovej vody z daného územia na predmetný účel
b) v prípade nevhodnosti úžitkovej vody pre potravinársky priemysel budúci kupujúci odstupuje od kúpnej
zmluvy
c) prístupová komunikácia k predmetnej lokalite bude financovaná medzi mestom Kolárovo a FRUTTINI
s.r.o. v pomere 50% s tým, že kupujúci zaplatí maximálne 1.000.000,-Sk
d) kúpna zmluva bude uzavretá najneskôr do 30.11.2007 a kúpna cena bude zaplatená prevodom na účet mesta
do 15 dní po podpísaní kúpnej zmluvy
e) platnosť zmluvy o budúcej zmluve zaniká dňom 31.12.2007

Plnenie:
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy bola podpísaná dňa 10. septembra 2007.
Úloha čiastočne splnená

Uznesenie č. 149/2007
k riešeniu úloh opravárskych a údržbárskych prác na administratívnej budove v Kolárove– Kostolné nám. č. 32
a k riešeniu havarijnej situácie v MŠ Ul. lesná 10
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu zástupcu primátora mesta o riešení úloh „opravárskych a údržbárskych
prác” na administratívnej budove v Kolárove, Kostolné nám. č. 32
2. Informácie p. zástupcu primátora mesta vo veci riešenia havarijnej situácie v pavilóne č. 4
MŠ Ul. Lesná č. 10
B./ schvaľuje
1. na zabezpečenie opravárskych a údržbárskych prác v AB Kostolné nám. č. 32 v rámci
„Krátkodobého investičného zámeru mesta v r. 2007” presunúť finančnú čiastku 43 tis. Sk
z kap. 635006/41 – údržba budovy AB
2. navýšenie rozpočtu MŠ bez právnej subjektivity v kap. 09.1.1. pod položkou 635/41
„oprava a údržba” o 100 tis. Sk, presunutím predmetnej čiastky z kap. 630/41 – z položky
635006 – „údržba budovy AB”

Plnenie:
Odstránenie havarijného stavu je vo fáze riešenia.
Zmena zapracovaná do rozpočtu mesta – viď. úprava rozpočtu mesta k 30.9.2007.

Uznesenie č. 153/2007
k Úprave rozpočtových limitov ZŠ a ŠZ na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. úpravu limitov rozpočtových výdavkov na rok základných škôl a školských klubov detí
B./ ukladá
1. prepracovanú úpravu rozpočtu predložiť na októbrové zasadnutie MsZ
Plnenie:
Materiál je predložený na novembrové zasadnutie MsZ

Uznesenie č.155/2007
k Informatívnej správe o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na školský rok 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Informatívnu správu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na školský rok 2007/2008
B./ ukladá
1. školskému úradu doplniť materiál o finančnú analýzu materiálno-technického zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu

Plnenie:
Materiál je predložený na novembrové zasadnutie MsZ

Uznesenie č. 156/2007
k Návrhu zmeny krátkodobého investičného zámeru mesta na rok 2007
B./ schvaľuje
1. zapracovanie uznesení uvedených pod písmenom a) body 1.-10. ako i pod písmenom b)
body 1.-4. predloženého materiálu do krátkodobého investičného programu mesta
schváleného na rok 2007 uznesením MsZ č. 81/2007 zo dňa 30.04.2007 ako i do
kapitálového rozpočtu mesta na rok 2007 s rozšírením písm. b.) o bod 5 týkajúci sa
financovania ortofotomáp vo finančnom objeme 234 tis. Sk
Plnenie :
Schválené zmeny zapracované do úpravy rozpočtu mesta k 30.9.2007
Uznesenie č. 157/2007
k Návrhu úpravy rozpočtu mesta na rok 2007
B./ schvaľuje
1. zvýšenie bilancie rozpočtu mesta v zmysle predloženého návrhu mimo bodov II. 1. vo
väzbe na školstvo a II.4., t.j.zo sumy 178.351 tis. Sk na sumu 182.975 tis. Sk, t.j.
o celkovú sumu 4.624 tis. Sk, v tom :
a) zvýšenie výdavkov rozpočtu mesta o sumu 3.143 tis. Sk v oddieloch :
....
b) zvýšením limitu výdavkov škôl a školských zariadení o sumu 1390 tis. Sk pre :
....
c) zvýšenie príjmov rozpočtu o sumu 4.624 tis. Sk nasledovne :
....

Plnenie :
Zmeny zapracované do úpravy rozpočtu mesta k 30.9.2007

Uznesenie č. 166/2007
k Návrhu spôsobu prenajímania poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta Kolárovo pre nasledujúce obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Veľký Ostrov – Derok p.č. 14800:
a/ pre BALSEED s.r.o. Balvany, Kameničná na parc.č. 14800,14800/2,3,4,14800/15,
14800/17 a 14800/18 vo výmere 53,6432 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo
výške 1,23 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004
Z.z., t.j. ročné nájomné činí: 160.189,-Sk
b/ pre BALSEED s.r.o. Balvany, Kameničná na parcelách číslo 14800,14800/5,14800/9
a 14800/16 vo výmere 16 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,23 % z
hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j.
ročné nájomné činí: 47.786,-Sk.
2. prenájom poľnohospodárskej pôdy na parc.č. 28445/11:
a) pre Tóth Tibora, bytom Kolárovo, ul. Kollárova č. 5 na parc.č. 28455/11 vo výmere
3 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,23 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí:8,959,-Sk
3. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Kukoricás – parc.č. 2711/98:
a) pre Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul.Dunajská č. 1 na parc.č. 2711/98 vo výmere 3 ha
na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,29 % z hodnoty pôdy určenej pre

k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí:9.193,-Sk
4. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Füzes – parc.č. 8713:
a) pre Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1 na parc.č. 8713 vo výmere 2 ha
na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,29 % z hodnoty pôdy určenej pre
k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí: 6.296,-Sk
5. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Priemyselná zóna – parc.č. 28451/197:
a) pre Richter Zsolta, bytom Kolárovo, Veľká Gúta č. 16 na parc.č. 28451/197 vo výmere
5 ha na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí: 12.110,-Sk.

Plnenie:
V zmysle uznesení MsZ v Kolárove č. 166/2007 boli uzatvorené nájomné zmluvy s nájomcami.

Uznesenie č. 167/2007
k vyhláseniu verejnej ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta dňom 27.9.2007 a vyhodnotenie
verejnej ponuky dňa 8.10.2007 o 12.00 hod. v lokalite Ködmönös na parc.č.
28471/1 vo výmere 1 ha na dobu 5 rokov s vyvolávacou cenou 1,23 % /2.987,-Sk/ha/rok/ z
hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.

Plnenie:
V zmysle uznesenia MsZ v Kolárove č. 167/2007 bola vyhlásená verejná ponuka na prenájom
poľnohospodárskej pôdy mesta dňom 27.9.2007 a vyhodnotenie verejnej ponuky dňa 8.10.2007 o 12.00
hod. v lokalite Ködmönös na parc.č.28471/1 vo výmere
1 ha na dobu 5 rokov s vyvolávacou cenou 1,23 % /2.987,-Sk/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. Víťazom verejnej ponuky sa stal Ing. Čurda Karel, bytom
Kolárovo, ul. Dlhá č. 89 s ponukou 2.990,-Sk/ha/rok. S nájomcom bola uzatvorená nájomná
zmluva.Vyhlásenie a vyhodnotenie verejnej ponuky bolo zverejnené na internete, Gúta TV s.r.o. ,úradnej
tabuli MsÚ, mestským rozhlasom.
Uznesenie č. 168/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku s parc.č. 366/3 s kultúrou záhrada v k.ú. Kolárovo vedeného na LV č.
4941 o výmere 414 m2 pre Tóth Jozefa a manž. Margitu, bytom Kolárovo, Dlhá 65 za
cenu 30,-Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom hradia kupujúci

Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná aj kúpna cena vyplatená dňa 25.10.2007. Úloha splnená.

Uznesenie č.168/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
2. odpredaj pozemkov s parc.č. 1199/14 s kultúrou ostatná plocha o výmere 36 m2, parc.č.
1199/15 s kultúrou ostatná plocha o výmere 35 m2 a parc.č. 1199/16 s kultúrou ostatná
plocha o výmere 54 m2 v k.ú. Kolárovo, vedené na LV č. 4941 pre Kucsora Tibora
a manž. bytom Kolárovo, Sládkovičova 54 za cenu 500,-Sk/m2 s tým, že výdavky
spojené s prevodom hradia kupujúci

Plnenie:
Kúpna zmluva bola uzavretá a kúpna cena vyplatená dňa 05.10.2007. Úloha splnená
168/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
3. odpredaj pozemkov časť z parcely č. 838/1 o výmere 30 m2 a časť z parcely č. 857/6
o výmere 16 m2 v k.ú. Kolárovo, vedené na LV č. 4941, pre Vincze Ladislava, bytom
Kolárovo, Kostolné nám. 464/34 za cenu 30,-Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2007-A/3
s tým, že výdavky spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci

Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 20.11.2007. Kúpna cena bude zaplatená 21., alebo 22. novembra 2007
Uznesenie č. 168/2007
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ odporúča MsÚ
1. po zistení skutočného stavu užívania časti pozemku parc.č. 304/10 navrhnúť súčasným užívateľom možnosť
nákupu

Plnenie:
Uživatelia časti pozemku parc. č. 304/10 súhlasia s nákupom za zvýhodnenú cenu, t.j. za
30 Sk/m2,v opačnom prípade nemajú záujem o pozemok
Uznesenie č. 170/2007
k Návrhu spôsobu vysporiadania zadĺženosti a organizačného usporiadania príspevkovej organizácie DP
Globál ku dňu 31.12.2007
B./ schvaľuje
2. poskytnutie finančnej dotácie pre príspevkovú organizáciu DP Globál od Mesta Kolárovo
do 31.12.2007 vo výške 500 tis. Sk na oživenie činnosti a na odstránenie zhoršenej
finančnej samostatnosti
C./ ukladá
2. MsÚ zosúladiť prenájom nebytových priestorov a stavieb pre fyzické a právnické osoby
Plnenie :
Finančná dotácia pre DP Globál bude v zmysle bodu B.2. poskytnutá do 31.12.2007.
Návrh na úpravu nájomného nebytových priestorov a stavieb je predmetom rokovania novembrového
zasadnutia MsZ.

Uznesenie č. 171/2007
k krátkodobému investičnému zámeru Mesta Kolárovo na r. 2007 – upresnenie
B./ schvaľuje
1. k dnešnému dňu nezapočaté investičné aktivity v zmysle bodu a./ - 3 d), 3f), 3i), 4c) a 4d)
vypustiť z „Upresneného krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo na r. 2007“
vo finančnom objeme 1.350 tis. Sk,
2. namiesto nerealizovaných aktivít zaradiť:
a.) objem skutočne vynaložených peňažných prostriedkov v roku 2007
na vypracovanie projektových dokumentácií rozpísaných v upresnenom
krátkodobom investičnom zámere Mesta Kolárovo (strana č. 4
predloženého materiálu)
246 tis. Sk
b.) vyasfaltovanie cyklistickej trasy „od rodinného domu Ul. Orechová č. 84
až po parkovisko mestského cintorína“ cca v čiastke
1.104 tis. Sk
Spolu:
1.350 tis. Sk
3. prerozdelenie finančnej čiastky 200 tis. Sk v rámci aktivít A./-3.1) nasledovne:
- úpravu miestnej komunikácie na osade Dankó Pistu v lokalite
parc.č. 2710/87
150 tis. Sk
- oprava strechy Mestského zdravotného strediska Kolárovo
50 tis. Sk
4. prerozdelenie finančnej čiastky 400 tis. Sk pod pol.č.: 04.4.3 -716 – výstavba,
v rámci kapitálového rozpočtu mesta – uvedenej v bode B./ -a.) nasledovne:
- na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcie miestnej komunikácie ulíc
Remeselnícka a Štúrová
350 tis. Sk
- na projektovú dokumentáciu „Vybudovanie parkovísk vr. verejnej zelene“
v lokalite 21 b.j. – nájomné byty na Kostolnom námestí
50 tis. Sk
5.obsah „Návrhu Zmluvy o združení“ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestom
Kolárovo „vo veci vypracovania projektovej dokumentácie“ – dokumentácie na ponuku
(DUR, DP, DRS-DP) a autorský dozor – na tri okružné križovatky štátnej cesty II/573
v meste Kolárovo, vypracovanej inžiniersko-projekčnou kanceláriou STANIO s.r.o.
Komenského č. 7 – 949 01 Nitra – za cenu 249.305 + 336.175 = spolu v objeme
585.480,-Sk
6. vybudovanie parkoviska a garáže pre záchranné vozidlá spoločnosti ZAMED s.r.o. na
parc.č. 1609/3 (verejná zeleň) Kostolné nám. Kolárovo, vedenej Správou katastra
v Komárne na LV č. 4941 pre katastrálne územie Kolárovo vedľa výdajne šatstva. Uvedené
parkovisko bude vybudované na vlastné náklady nájomcu ZAMED s.r.o. so započítaním
dvojmesačnej splátky nájomného zo strany prenajímateľa (t.j. 7.298 x 2 = 14.596,-Sk)
v zmysle nájomnej zmluvy č. 06/2006 zo dňa 23.6.2006

Plnenie :
Zmeny podľa bodov B. 1.-4. budú zapracované do rozpočtu mesta najneskôr k 31.12.2007.
Asfaltový koberec na predmetnej cyklistickej trase bola vyhotovená dňa 19.10.2007 fy Cesty Nitra. a.s.

