MESTO KOLÁROVO

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 30.10.2008

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 30.10.2008

č. 38/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu – finančného plánu príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo so zahrnutím ročnej výšky
príspevku od Mesta Kolárovo v celkovej výške 24 053,0 tis. Sk, v tom na financovanie
odpisov 393 tis. Sk
s plánovanými nákladmi na prevádzkovú činnosť
s plánovanými výnosmi vrátane príspevku

28 000,0 tis. Sk
28.000,0 tis. Sk

2. Vyčlenenie príspevku z bežných výdavkov na kapitálový výdavok vo výške 206,0 tis. Sk
účelovo na investičnú akciu: „Rozšírenie osvetlenia v mestskom cintoríne“
3. Rozdelenie príspevku vo výške 24 053,0 tis. Sk nasledovne:
a) na bežné výdavky
7 790,0 tis. Sk
b) na nájomné
10 270,0 tis. Sk
c) na základe vyúčtovania
5 304,0 tis. Sk
d) prísp. na vykryt. zvýš. nákl. HČ z rozúčtovania
483,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu na bežné výdavky
23 847,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––e) na kapitálové výdavky
206,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––a+b+c+d+e s p o l u príspevok
24 053,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––4. Návrh nových investičných akcií na rok 2007 v celkove hodnote
594,0 tis. Sk
z toho:
4.1.Z fondu reprodukcie DP Globál Kolárovo nasledovne:
a) nákup ručného lisu do opravárenskej dielne (HS 101)
40,0 tis. Sk
b) nákup centrálneho mazacieho zariadenia do dielne (HS 101)
50,0 tis. Sk
c) rozšírenie chodníka v cintoríne 460 m2 (HS 109)
150,0 tis. Sk
d) rozšírenie rozhlasového vedenia v mestskom cintoríne
montáž 6 reproduktorov na osvetl. kandelábrov (HS 109)
68,0 tis. Sk
e) nákup personálneho počítača pre HS 109-Cint. Služby
40,0 tis. Sk
f) nákup personálneho počítača pre HS 120 – Správa
40,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu z fondu reprodukcie
388,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––4.2. Z kapitálového príspevku mesta:
a) rozšírenie osvetlenia v mestskom cintoríne v dĺžke 260 bm + 10
kandelábrov v celkovej hodnote
206,0 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Preradenie dlhodobého hmotného investičného majetku z vedľajšej činnosti na hlavnú
činnosť:
- špeciálne vozidlo LIAZ KOMUNÁL.PRESS určené na odvoz komunálneho odpadu
z hospodárskeho strediska 202 – Odvoz odpadkov na hospodárske stredisko 102 – Odvoz
komunálneho odpadu. Obstarávacia cena vozidla 2 431 660,-Sk, opravy 2 431 660,-Sk, t.j.
bez zostatkovej účt. hodnoty
B./ ukladá
1. riaditeľovi príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo dodržiavať čerpanie schváleného
rozpočtu na rok 2007

Plnenie :
Príspevok podľa bodu A.3 bude priebežne mesačne poukazovaný, sledovanie plnenia
bude ukončené 31.12.2007.

č. 39/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu – finančného plánu MsKS Kolárovo na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo na r. 2007:
a) s plánovanými nákladmi na prevádzkovú činnosť
b) s plánovanými výnosmi vr. príspevku poskytnutého mestom
so zahrnutím ročnej výšky: - poskytnutého príspevku na prevádzku
- poskytnutého príspevku na odpisy
2. Použitie odpisov nasledovne:
a) na nákup svetlenej techniky, prenosného mixážneho pultu
b) na stavebnú úpravu pivničných priestorov MsKS

6.047 tis. Sk
6.047 tis. Sk
4.820 tis. Sk
330 tis. Sk

85 tis. Sk
245 tis. Sk

Plnenie :
Príspevok podľa bodu A .1. bude priebežne mesačne poukazovaný, sledovanie
plnenia bude ukončené 31.12.2007

č. 40/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu - finančného plánu DPD a DD Kolárovo za rok 2007
so zahrnutím ročnej výšky príspevku poskytnutého mestom
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rozpočet DPD a DD pre rok 2007 v celkovom objeme
v členení:
a) rozpočet DPD a DD ako prenesená právomoc s financovaním:
- z prostriedkov štátu
- z vlastných zdrojov organizácie
b) rozpočet DPD a DD na stravovanie dôchodcov
- z prostriedkov mesta
- z vlastných zdrojov organizácie
c) rozpočet Domu sociálnych služieb – Denný stacionár
- z prostriedkov mesta
- z vlastných zdrojov organizácie (úhrada od klientov)
2. Z dôvodu odchýlky priznanej dotácie od schváleného rozpočtu mesta
nasledovnú úpravu v súvislosti s DPD a DD pre r. 2007:
- zníženie príjmov a výdavkov mesta z titulu nepriznanej dotácie
od VÚC na stravovanie o
- zníženie príjmov a výdavkov mesta z titulu rozdielu medzi
rozpočtovanou a pridelenou dotáciou od MF SR o
- zvýšenie príjmov na stravovanie a zvýšenie limitu výdavkov
pre DPD a DD z titulu podchytenia vlastných príjmov organizácie o
- zvýšenie limitu výdavkov DPD a DD z titulu stravovania
z prostriedkov mesta, zvýšením príjmov z podielovej dane o
- zvýšenie príjmov mesta o úhradu od klientov v zariadení DSS
so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre DPD a DD o
- zvýšenie limitu výdavkov DPD a DD z titulu úhrady výdavkov
v zariadení DSS z prostr. mesta zvýšením príjmov z podiel. dane o

12.690 tis. Sk

7.808 tis. Sk
3.626 tis. Sk
290 tis. Sk
411 tis. Sk
400 tis. Sk
155 tis. Sk

185 tis. Sk
92 tis. Sk
411 tis. Sk
90 tis. Sk
155 tis. Sk
50 tis. Sk

Plnenie :
Dotácia podľa bodu A1 bude priebežne mesačne poukazovaná, sledovanie plnenia
bude ukončené 31.12.2007.
Zapracovanie uznesenia podľa bodu A.2. do schváleného rozpočtu bude vykonané
k 31.3.2007.

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.

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. 117/2007
uznesenie
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:
Kúpna zmluva bola vyhotovená a odoslaná na podpis do Českej republiky.

č. 117/2007
uznesenie
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 :
Doriešenie úlohy bolo viazané k termínu ukončenia nájomného vzťahu – september
2008 – materiál je predmetom rokovania 21.riadneho zasadnutia MsZ .

č. 139/2007
uznesenie
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. Žiadateľ písomne bol vyrozumený o vypršaní lehoty
zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.

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.
Termín: decembrové zas. MsZ

Plnenie:
Úloha je vo fáze riešenia.

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
7.) odpredaj pozemku, časť z parcely č. 1966/2 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo o výmere cca 270 m2 pre Anna
Mayer, bytom Kolárovo, Partizánska 20, za cenu 30,- Sk/m2 s tým, že výdavky
spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúca. Výmera
bude upresnená geometrickým plánom.

Plnenie:
Kúpna zmluva je pripravená na podpis.

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. 61/2007A/3 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca

Plnenie:
Pani Angyalová môže podpísať kúpnu zmluvu po uzavretí dedičského konania.
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.
č. 303/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2007, vrátane využitia
získaných finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie
separovaného zberu komunálneho odpadu
B./ ukladá
1. MsÚ štvrťročne informovať komisiu výstavby, ÚP a OŽP o výške vykázaných
nedoplatkov za odvoz komunálneho odpadu
Zodpovedná: Ing. Oremová K.

Plnenie:
Plnenie úlohy je v priebehu, informácia o výške vykázaných nedoplatkov je
štvrťročne predkladaná komisii výstavby, ÚP a OŽP.

č. 347/2008
uznesenie
k žiadosti MŠ Lesná 8 o vytvorenie ďalšej triedy v súčasných priestoroch
materskej školy
B./ ukladá
1. MsÚ dopracovať Koncepciu rozvoja školstva vrátane možnosti rozšírenia kapacít v
predškolských zariadeniach
Zodpovedný: Ing.Takács Imrich
Termín: november 2008
2. MsÚ pripraviť návrh na otvorenie troch tried v MŠ na území mesta Kolárovo počnúc
dňom 1.1.2009
Zodpovedná: Ing. Gıghová M.
Termín: december 2008

Plnenie:
Plnenie úlohy je v termíne.

č. 358/2008
uznesenie
k Správe o vykonaných kontrolách HKM v spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo a
v športových kluboch
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z priebežnej kontroly K03/08/ HKM
2. Správu HKM z následnej finančnej kontroly K 04/08-1,2,3,4,5/HKM v ŠK Kolárovo
2. Správu HKM z následnej finančnej kontroly K05/08 HKM v spol. KolByt s.r.o.
B./ ukladá
1. MsÚ podať správu štvrťročne o usporiadaní majetku mesta v užívaní FO a PO
Zodpovedná: Ing. Oremová K.

Plnenie:
Prvá správa bude podaná najskôr v mesiaci október 2008.

č. 360/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku časť z parcely č. 28520/2 druh pozemku
ostatná plocha v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 vo výmere 30 m2 za cenu 300,Sk/m2 pre Bagita Jánosa, bytom Kolárovo, Práce 7. Samotné schválenie bude
prejednané na zasadnutí MsZ po predložení vypracovaného geometrického plánu.
Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci.

Plnenie:
Kúpna zmluva je vyhotovená na podpis.

č. 374/2008
uznesenie
k Návrhu Cirkevného 8 - ročného gymnázia Panny Márie s VJM v Kolárove na
zabezpečenie stravy pre sociálne odkázaných spoluobčanov Kolárova s účinnosťou
od 1.1.2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Návrh Cirkevného 8 – ročného gymnázia v Kolárove na zabezpečenie stravy pre
sociálne odkázaných občanov Kolárova s účinnosťou od 1.1.2009 a zapracovanie
finančnej čiastky do rozpočtu mesta na rok 2009 vo výške 121.000,-Sk t.j.
4.016,50 –EUR

Plnenie:
Uznesenie bude zapracované do návrhu rozpočtu mesta na rok 2009.

č. 404/2008
K správe o plnení príjmovej časti rozpočtu a o čerpaní výdavkovej časti rozpočtu
mesta za obdobie I. polroka 2008
C/ Ukladá
2. MsÚ prehodnotiť organizačnú štruktúru Msú (oddelenie výstavby a ŽV) a prerokovať
na decembrovom zasadnutí MsZ
Zodpovedná: Ing. Némethová I.

Plnenie:
Oorganizačnej štruktúry aa obsadenia voľných pracovných miest na oddelení výstavby
a ŽV je postupne
riešené. V priebehu mesiaca október bola uverejnená ponuka na obsadenie voľných
pracovných miest na tomto oddelení.
Na decembrové zasadnutie MsZ bude pripravený návrh zmeny organizačnej štruktúry
s zapracovaním požiadaviek tohto oddelenia.

č. 405/2008
uznesenie
k Návrhu úpravy rozpočtu mesta roka 2008 v zmysle doteraz schválených uznesení
MsZ a vykázaného plnenia k 30.06.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2008
2. Stanovisko HKM k návrhu úpravy rozpočtu mesta na rok 2008
B./ schvaľuje
1. zvýšenie bilancie rozpočtu mesta v zmysle predloženého návrhu zo sumy 190.051 tis.
Sk na
sumu 198.506 tis. Sk, t.j. o celkovú sumu 8.455 tis. Sk, v tom:
a.) zo zvýšenia príjmov z podielovej dane o sumu 4.125 tis. Sk zvýšenie bežných
výdavkov
nižšie uvedených oddielov o sumu:
10.1.2.3.
Opatrovateľská služba – mzdy a odvody
100 tis. Sk
09.1.2.
Základné školy – kariérové poradenstvo
25 tis. Sk
08.6.0.
Cirkev, cirkevné školy – režijné výdavky
72 tis. Sk
04.4.3.
Výstavba – špec. služby
80 tis. Sk
08.3.0
Vysielacie a vydavateľské služby – zvýšenie ceny
77 tis. Sk
09.1.2.
Základné školy – dopravné Hypericum
6 tis. Sk
04.1.2.
Práce inde nezarad. – dotácia pre DP Globál
1.542 tis. Sk
150 tis. Sk
08.4.0.
Nábož. a iné spoloč. služby obradná sieň
01.1.1.6.
Verejná správa - údržba budovy (obradná sieň)
50 tis. Sk
08.1.0.
Šport – príspevok pre DP Globál – štadión
88 tis. Sk
08.1.2.
Práce inde nezarad. – dotácia pre DP Globál
1.677 tis. Sk
09.1.2.
Základné školy – preprava Pačérok
24 tis. Sk
08.6.0.
Cirkev, cirkevné školy – stravné
234 tis. Sk
b.) zo zvýšenia vlastných príjmov MŠ Brnenské zvýšenie limitu bežných výdavkov tohto
zariadenia sumou 14 tis. Sk – vodovod. a kanalizačné zariadenie ŠJ
c.) z príjmov z dobropisov v oblasti školstva v sume 338 tis. Sk zvýšenie bežných
výdavkov
nižšie uvedených oddielov:
09.1.1.
Limit pre MŠ Brnenské nám. – vodovod. a kan. zar.
18 tis. Sk
09.1.2.
Limit pre ZŠ Školská – krytie výdavkov na TE v r. 2008 191 tis. Sk
09.5.0.1.
Limit pre ZUŠ Kolárovo – krytie výdavkov na plyn 2007 34 tis. Sk
95 tis. Sk
09.5.0.2.
CVČ – Domino, oplotenie ihriska
d.) zo zvýšenia transferov normatívnych prostriedkov od KŠÚ Nitra sumou 244 tis. Sk
zvýšenie limitu výdavkov miezd a odvodov pre ZŠ Komenského so súčasným
preorientovaním sumy 244 tis. Sk poskytnutej z rozpočtu mesta na vykrytie nedoplatku
na
TE za rok2007
e.) z príjmov z refundácie zvýšenie bežných výdavkov oddielu 04.4.3. Výstavba mesta
v sume
160 tis. Sk (honorár pre spracovateľa projektu)

f.) zvýšením príjmov z nájomného za služby nebytových priestorov zvýšenie bežných
výdavkov oddielu 01116 Verejná správa o sumu 1.378 tis. Sk
g.) zvýšením príjmov z nájomného za byty (v rozložení na čisté nájomné a služby)
o celkovú
sumu 1.695 tis. Sk zvýšenie bežných výdavkov oddielu 06.6.0. Bývanie a občianska
vybavenosť s rozpisom podľa účelu vo výške príjmov
h.) zvýšením príjmov zo stravného v sume 416 tis. Sk zvýšenie bežných výdavkov
oddielov
01116 Verejná správa o 310 tis. Sk, 0620 VPP o 57 tis. Sk, 09502 CVČ o 49 tis. Sk
i.) zvýšením príjmov z dobropisov (režijné výdavky správy) zvýšenie bežných výdavkov
oddielu 01116 Verejná správa sumou 85 tis. Sk
2. vnútorné presuny v rámci kapitálových výdavkov rozpočtu mesta nasledovne:
a.) presun peňažnej sume 133 tis. Sk z odd. 0510 Odpadového hospodárstvo do oddielu
0540
Verejná zeleň (bubnová kosačka),
b.) presun peňažnej sumy 100 tis. Sk z rezervy kapitálového rozpočtu do kapitálových
výdavkov odd. 0840 Náb. a iné spoloč. služby – vybavenie obradnej siene

Plnenie:
Úpravy sú zapracované do rozpočtu mesta podľa stavu k 30.9.2008.

č. 406/2008
uznesenie
k Hodnoteniu hospodárenia s komunálnym odpadom na území mesta za I. polrok
2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Hodnotenie hospodárenia s komunálnym odpadom na území mesta za I. polrok 2008
a stav vykázaných záväzkov voči FO a PO ku dňu 30.8.2008
2. Správu HKM z následnej finančnej ontroly K 06/08 – 1 HKM DP Kolárovo a K08/08
MsÚ Kolárovo
B./ ukladá MsÚ
1. vypracovať novelizáciu VZN mesta Kolárovo o odpadovom hospodárstve resp.
zdokonaliť separáciu aj v obytných domoch
Zodp.: Ing. Mészáros Imrich
Termín: december 2008
2. zabezpečiť nákup mobilného drviča na spracovanie zeleného odpadu a konárov vo
dvore separovaného odpadu
Termín: november 2008
3. 3.hľadať možnosť premiestnenia kompostárne
Termín: december 2008
Zodp.: za body 2.,3.: Ing. Mészáros Imrich

Plnenie:
Vo fáze vypracovania a zabezpečenia cenových ponúk.

č. 408/2008
uznesenie
k Úprave rozpočtu škôl a školských zariadení za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Úpravu rozpočtu pre Základné školy vrátane ŠKD a pre školské zariadenie
s právnou subjektivitou podľa doleuvedenej tabuľky oproti upravenému rozpočtu
k 30.6.2008
2. Stanovisko HKM k úprave rozpočtu ZŠ a ŠKD a pre školské zariadenia s právnou
subjektivitou resp. bez právnej subjektivity
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu pre MŠ so ZSŠ Brnenské nám. oproti upravenému rozpočtu
k 30.6.2008
z ktorej vyplýva zvýšenie 32 tis. Sk (súlad s úpravou rozpočtu podľa uznesenia MsZ)
a vnútorné presuny v rámci MŠ podľa tabuľky nasledovne:
2. úpravu rozpočtu ZUŠ oproti upravenému rozpočtu k 30.6.2008 z ktorej vyplýva
zvýšenie
34 tis. Sk (súlad s úpravou rozpočtu podľa uznesenia MsZ) podľa tabuľky nasledovne:

písm. h)

ZUŠ

písm. i)
MŠ so ZSŠ
Brnenské

písm. j)
a+b+c
časť ŠJa
ŠK

časť MŠ
kód

názov položky

SŽ sPS

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

0

-14
-8
-26

-14
-195
194

41 632 fixné výdavky

0

41 633-637 variabilné výdavky
TaS
spolu
bežné výdavky
41 spolu

0

0
-187
220

0

33

-34

-1

0

33

-48

0

-1

-15
-1

34

0
0
0

0
32

34
0
32
0
16
0

41 610,620 mzdy a odvody

z vlastných príjmov na vých.
Doplnenie
TE
M+O na integr. dieťa
rekonštrukcia
odmeny, nadčas,
zast.

41

nákup do ŠJ

0

dopravné
účelová dotácia
spolu:

0

0
0

16
0

34

-1

48

34

32

0

rozp. limit výdavkov z RM

81
66

3. úpravu rozpočtu pre školské zariadenia bez právnej subjektivity oproti upravenému
rozpočtu k 30.6.2008 podľa doleuvedenej tabuľky z ktorej vyplýva zvýšenie 95 tis. Sk, čo
je v súlade s úpravou rozpočtu mesta (viď. uznesenie MsZ) a vnútorné presuny medzi
zariadeniami nasledovne:
a)
MŠ

kód kapitola
45
41
41

názov položky

b)
CVČ

bez PS

632 fixné výdavky
633-37 variabilné výdavky
TaS spolu
Bežné výdavky z rozpočtu mesta

ŠJ

Spolu

0
0
-133
-133
-133

610,62 mzdy a odvody

c)
Spolu

bez PS

32
8
8
40

-17
0
46
46
29

15
-79
-79
-64

účelové dotácie:
41

Výdavky z vlastných

príjmov

41

Dotácie na odmeny a

nadčas

Z rezervy

katechét
41

Dohody na futbal

41

Dohody na letný tábor

41

Dopravné

41

Kapitálové výdavky

41

Sieť na

41

Domino

41

odchodné

41 Účelové

dotácie

spolu

41 Rozpočt.

výdavky

spolu

47
112
0 159
-133 199

47
112
0
29

159
95

4. úpravu rozpočtu pre Základné školy vrátane ŠKD
písm.
písm.
písm. a)
písm. b)
c)
d)
ZŠ J.A.
ZŠ F.
ZŠ M.
ZŠ
Komenského Rákócziho Korvína spolu
kód

244

0

v tis. Sk
rozp.limit
0

111 632 fixné výdavky

0

111 633-637 variabilné výdavky
TaS
spolu
111 normatívne výdavky sp.

0

0
0

0
0

0
0

0
244

0
0

0
0

0
244

0

0
0
0
0

0
0
0
0

názov položky
111 610,620 mzdy a odvody

v tis. Sk
rozp.limit

v tis. Sk
rozp.limit

Uzn.MsZ

0

0
0
0

0

0

Uzn.MsZ

0

Uzn.MsZ

0

41 doplnienie M+O pre ZŠ uzn.MsZ
54 pre
41 doplnenie TE pre ZŠ SKd MsZ

-244

111 vzdelávacie poukazy
111 dopravné od KŠÚ
111 asistent učiteľa

0

111 odchodné
111 nenormatívne výd.spolu
41 odstupné

v tis. Sk
rozp.limit
244

0

0

0

0

41 havarijný stav
41 asistent učiteľa

0
0

190

41 materiál, opravy
odmeny, zast.
41 Nadčas

0

0

0
-244
191
0

381
0
0

41 stravné od mesta
0

0

0
0

-54
190

0
0

191
191

41 dopravné od mesta
41 nákup z vlastných príjmov
41 účelové dot. Z RM
111+41
rozp.výd.spolu

kód
41
41
41
41
41
41

názov položky
mzdy+odvody ŠKD
ref.M+O pre ZŠ
610, 620 mzdy a odvody
fixné výdavky z FV ZŠ uzn.MsZ
VV z vl.príjmov- ref z VV ZŠ
var.výd. -zost. z vlastných príjmov
TaS spolu

41
41
41

jubilejné
odmeny, zast., nadčas
rozp.limit spolu z rozp. mesta

111

vzdelávacie poukazy

písm. e)

písm.
f)

písm. g)

ŠKD pri ZŠ

ŠKD pri ZŠ

ŠKD pri ZŠ

Komenského

Rákócziho

v tis. Sk
čerpanie

v tis. Sk
rozp.limit
35

0
0
137
381

ŠKD
spolu

Korvína

v tis. Sk
rozp.limit
40

v tis. Sk
rozp.limit
75

0
54
-8
8
54

35

40

-35
-35

1
-1
0

75
54
-7
-28
19

54

0
0

40

0
94

do výšky príjmov

5. rozpustenie zostatku rezervy v rámci oddelenia 0912 ZŠ v sume 873 tis. so súčasným
zvýšením limitu škôl a školských zariadení nasledovne:
a.) ZŠ Korvína – doplnenie výdavkov na TE v sume 225 tis. Sk
b.) ŠKD ZŠ Korvína – mzdy a odvody v sume 63 tis. Sk
c.) MŠ Brnenské – mzdy a odvody ( prémie) v sume 182 tis. Sk
d.) ZŠ Komenského – mzdy a odvody ( prémie) v sume 180 tis. Sk
e.) ZUŠ – mzdy a odvody v sume 54 tis. Sk
f.) ZUŠ – mzdy a odvody ( prémie ) v sume 50 tis. Sk
g.) zariadenia bez právnej subjektivity – mzdy a odvody ( prémie ) v sume 119 tis. Sk

Plnenie:
Úpravy sú zapracované do rozpočtu mesta podľa stavu k 30.9.2008.

č. 413/2008
uznesenie
k žiadosti ZŠ M. Korvína s VJM o pridelenie finančných prostriedkov na
zabezpečenie opravy strechy ZŠ – havarijný prípad
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie opravy strechy ZŠ M. Korvína
s VJM na základe skutočne prevedených prác
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ predložiť návrh investičného zámeru, plánu opráv a údržby
jednotlivých škôl na r. 2009-2011
Zodpovední: riaditelia ZŠ
Termín: okt. zas. MsZ

Plnenie:
Plnenie úlohy je vo fáze riešenia.
Bod A.1. si vyžaduje úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 – bude programom
novembrového zasadnutia MsZ.

č. 416/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu skúšobnej prevádzky prepravy detí z mestskej časti Pačérok do
Kolárova a späť
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. zapracovanie zvyšnej čiastky 16 tis. Sk do rozpočtu mesta Kolárovo na r. 2008 za
účelom
prevádzkovania školského autobusu počas 4 mesiacov t.j. september – december r.
2008
Zodp.: Ing. Oremová Klára

Plnenie:
Bod B.1. si vyžaduje úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 – bude programom
novembrového zasadnutia MsZ.

č. 416/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu skúšobnej prevádzky prepravy detí z mestskej časti Pačérok
do Kolárova a späť
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. odd. školstva MsÚ Kolárovo opätovne vyzvať rodičov bývajúcich v mestskej časti
Pačérok, aby prehodnotili svoje rozhodnutie – aby využili možnosť pohodlnejšej
dochádzky detí školským autobusom
2. odd. školstva MsÚ Kolárovo predložiť na decembrové zasadnutie MsZ prehodnotenie
výsledkov trojmesačnej prevádzky školského autobusu
Zodp.: body 1.,2., Ing. Takács

Plnenie:
Plnenie úlohy je v termíne.

č. 425/2008
uznesenie
k Návrhu spôsobu prenajímania poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta Kolárovo
v nasledovnom období
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Priemyselná zóna – parc.č. 28451/197:
a./ pre p. Fekete Františka, bytom Kolárovo, ul. Budovateľská 17 na parc.č. 28451/197 vo
výmere 3 ha na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1 % z hodnoty pôdy určenej pre
k.ú. Kolárovo, t.j. ročné nájomné činí 7.266,-Sk, čo v prepočte predstavuje 241,19 EUR
ročne
b./ pre p. Tóth Tibora, bytom Kolárovo, ul. Kollárova 5 na parc.č. 28451/197 vo výmere 3
ha
na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo,
t.j. ročné nájomné činí 7.266,-Sk, čo v prepočte prestavuje 241,19 EUR ročne
c./ pre p. Richter Zsolta, bytom Kolárovo, Veľká Gúta 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, t.j. ročné nájomné činí 12.110,-Sk, čo v prepočte predstavuje 401,98 EUR
ročne.
B./ ukladná MsÚ
1. vypracovať dodatky k NZ v zmysle prílohy č. 1 a 2 predloženého materiálu, účinnosťou
od 1.10.2008
2./ Prílohu č. 3 /prenájom poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta/ Zásad nakladania
a hospodárenia majetkom mesta Kolárovo vypracovať v zmysle schváleného uznesenia
MsZ v Kolárove dňa 29.9.2008.

Plnenie:
V zmysle uznesení MsZ v Kolárove č. 425/2008-A/l-a,b,c boli uzatvorené NZ s
nájomcami dňa 6. októbra 2008 .
V zmysle uznesenia MsZ boli vypracované dodatky k NZ v zmysle prílohy č. 1 a 2
predloženého materiálu, účinnosťou od 1.10.2008.
Príloha č. 3 /prenájom poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta/ Zásad
nakladania a hospodárenia majetkom mesta Kolárovo bude vypracovaný po
prerokovaní a schválení materiálu „Návrh nájomnej zmluvy na prenájom
poľnohospodárskej pôdy pre Poľnohospodárske družstvo Kolárovo“, na 21. riadnom
zasadnutí MsZ Kolárovo, dňa 30.10.2008.

č. 425/2008
K návrhu spôsobu prenajímania poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta
Kolárovo
v nasledovnom období
A/ 3
1. Návrh nájomnej zmluvy s PD Kolárovo o prenájom poľnohospodárskej pôdy
v majetku mesta prejednať na októbrovom zasadnutí MsZ
Zodpovedná: Ing. Némethová I.

Plnenie:
Návrh nájomnej zmluvy je pripravený na októbrové zasadnutie MsZ..

č. 426/2008
uznesenie
k Návrhu na spôsob zástavby lokality Ul. podhajská
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C.) ukladá MsÚ
1. pripraviť návrh podmienok výberového konania na účelom spracovania projektovej
dokumentácie obytných domov, prípade realizácie opakovaných projektov
2. v rámci riešenia územia zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie na riešenie
odvádzania povrchových a zrážkových vôd
Zodp.: Ing. Mészáros Imrich
Termín: okt. zas. MsZ

Plnenie:
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.426/2008 zo dňa 29. septembra
2008 k návrhu na spôsob zástavby lokality Ul.podhájska, mestský úrad Kolárovo pripravil
návrh podmienok výberového konania za účelom spracovania projektovej dokumentácie
obytných domov.
Výzvou č.OVaRR -2008/HT/prieskum trhu zo dňa 06. októbra 2008, na
predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu - podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami ) požiadal projektantov v príslušnom odbore – Ing.Ladislav Ferencza,
Ing.Petra Trávníčka a Ing.Žigmunda Szeghı.
Lehota na predloženie ponuky bola stanovená do 20. októbra 2008 ( 14.00 hod. ).
V projektovej dokumentácii bude doriešené aj odvádzanie povrchových a zrážkových vôd
– zmena pôvodného návrhu.

č. 427/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku, časť z parcely č. 279 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 171 m2 pre Máriu Olléovú, rod.
Kurtiová, bytom Komárno, Tajovského ul. 2525/9, za 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 hradí kupujúca

Plnenie:
Kúpna zmluva je vyhotovená na podpis.

č. 427/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
2. odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28520/2 – druh pozemku ostatná plocha v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 vo výmere 75 m2 za cenu 300,- Sk/m2 (v prepočte 9,96
EUR/m2) pre Bagita Jánosa, bytom Kolárovo, Práce 7 s tým, že výdavky spojené
s prevodom hradí kupujúci

Plnenie:
Kúpna zmluva je vyhotovená na podpis.

č. 427/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
3. odpredaj pozemku, časť z parcely 2506, ved. na pkn vl. č. 313 na základe geometrického
plánu č. 038/2007, zo dňa 21.09.2007 geodetickou kanceláriou GEO line – Ing.
Lorinczová Helena, Rozmarínova 9, Komárno, overeného Správou katastra Komárno,
dňa 12.10.2007 nasledovne:
- z novovytvorenej parcely č. 2507/1 – diel č. 2 – druh pozemku záhrada o výmere 105
m2 v celosti
- z novovytvorenej parcely č. 2508/4 – diel č. 4 – druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 15 m2
Spolu 327 m2 za úradnú cenu 150,- Sk/m2 – výnimka zo Zásad hospodárenia
s majetkom mesta pre Elenu Rónaiovú, rod. Kovácsová, bytom Kolárovo, Lipová
2478/5 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca

Plnenie:
Kúpna zmluva je vyhotovená na podpis.
č. 428/2008
uznesenie
k zmene účelu užívania stavby administratívnej budovy v areáli DP Globál
na ul. Novozámockej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zmenu účelu užívaniu stavby administratívnej budovy za účelom ubytovania sociálne
odkázaných ľudí v areáli DP Globál na ul. Novozámockej na dobu určitú do 31.5.2009
2. vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na r. 2008 vo výške cca 250 tis.
Sk na inštaláciu ústredného kúrenia, zabezpečenia plynového kotla a revízie
elektroinštalácií, vrátane zariadenia sociálnej miestnosti
B./ ukladá
1. predsedom kom. sociálno-bytovej a zdravotnej, finančnej a majetku mesta a kom.
výstavby, ÚP a OŽP v spolupráci s MsÚ vypracovať návrh na riešenie bývania
sociálne odkázaných ľudí a bezdomovcov na území mesta
Zodp.: Ing. Némethová I.
Termín: októbrové zas. MsZ

Plnenie:
Bod B.1. si vyžaduje úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 – bude programom
novembrového zasadnutia MsZ.

č. 428/2008
K zmene účelu užívania stavby administratívnej budovy v areáli DP Globál na ul.
Novozámockej
B/ ukladá
1. Predsedom kom. Sociálno – bytovej a zdravotnej, finančnej a majetku mesta a kom.
Výstavby, ÚP a OŽP v spolupráci s MsÚ vypracovať návrh na riešenie sociálne
odkázaných ľudí a bezdomovcov na území mesta
Zodpovedná: Ing. Némethová I.
Termín: októbrové zas. MsZ

Plnenie:
MsÚ hľadá vhodný starší rodinný dom v mestskej časti Pačérok, v ktorom by bolo možné
s menšími stavebnými úpravami vytvoriť ubytovanie pre 3-4 rodín.
Úloha je v štádiu vybavenia, sociálno – bytová a zdravotná komisia sa zaoberala s týmto
problémom na svojom zasadnutí dňa 15.10.2008. MsÚ predloží konkrétny návrh do
komisií po zistení možnosti nákupu vhodného rodinného domu.
.

