MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Počas volebného obdobia 2006 - 2010
K bodu rokovania číslo: 3

Informatívna správa o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva v Kolárove
ku dňu 28.05.2007

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007

č. 32/2007
uznesenie
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
Termín: do 31.5.2007

Plnenie:
Plnenie úlohy je vo fáze riešenia.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 35/2007
uznesenie
k Návrhu na prerozdelenie peňažnej sumy schválenej v rozpočte mesta na kultúrne
aktivity v roku 2007 – Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. rozpis kultúrnych podujatí mesta podľa predloženého návrhu v úhrnnej sume 1200 tis. Sk
a výšku nepoužitej rezervy v rámci odd. 08209 Ostatná kultúrna činnosť na ostatné
neplánované kultúrne aktivity v roku 2007 v sume 80 tis. Sk
2. presun peňažnej sumy 220 tis. Sk z odd. 08209 Ostatná kultúrny činnosť (zo schválenej
rozpočtovej sumy 1.500 tis. Sk určenej na kultúrne podujatia mesta v roku 2007) do
oddielu 0840 Náboženské a iné spoločenské služby (na doplnenie rozpočtovej sumy 200
tis. Sk určenej v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 na dotácie poskytované
z rozpočtu mesta)
3. rozpis dotácií z rozpočtu mesta podľa predloženého návrhu v úhrnnej sume 285 tis. Sk
a výšku dotácií bez rozpisu v sume 135 tis. Sk v rezerve
4. v súlade s bodom č. 3 schvaľuje:
a) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 80 tis. Sk na rok 2007 pre žiadateľa: Občianske
združenie Festival Meteorit so sídlom Banícka 10, Kolárovo s účelovým použitím:
Medzinárodný Umelecký Festival Meteorit 2007 – krytie honorárov technického
personálu
b) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 60 tis. Sk (z požadovanej sumy 120 tis. Sk) na rok
2007 pre žiadateľa: Alma-Art, občianske združenie so sídlom Kostolné nám. 4 Kolárovo
s účelovým použitím: finančná spoluúčasť k projektu podaného na MK SR na zakúpenie
ozvučovacej techniky pre potreby združenia
c) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 50 tis. Sk (z požadovanej sumy 85 tis. Sk) na rok
2007 pre žiadateľa: Malodunajské rockové divadlo so sídlom: Kostolné nám. č. 4,
Kolárovo s účelovým použitím: zakúpenie zvukovej techniky pre potreby spoločnosti
d) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 30 tis. Sk (z požadovanej sumy 50 tis. Sk) na rok
2007 pre žiadateľa: Združenie maď. rodičov pri ZŠ s VJM F. Rákócziho II, so sídlom:
Palkovicha 3, Kolárovo s účelovým použitím: usporiadanie podujatia Rákócziho týždeň
e) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 10 tis. Sk (z požadovanej sumy 20 tis. Sk) na rok
2007 pre žiadateľa: Združenie maď. rodičov pri ZŠ s VJM so sídlom: Školská 6,
Kolárovo s účelovým použitím: vybavenie literárneho krúžku
f) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 5 tis. Sk (z požadovanej sumy 25 tis. Sk) na rok 2007
pre žiadateľa: Združenie maď. rodičov pri ZŠ s VJM so sídlom: Školská 6, Kolárovo
s účelovým použitím: nákup obuvi a krojov pre folklórnu skupinu
g) dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 50 tis. Sk na rok 2007 pre žiadateľa: Liga maď. žien
ZO so sídlom: Slávikova 3, Kolárovo s účelovým použitím: prispôsobenie interiérov
Domu ľudových tradícií svojmu poslaniu

5. v súlade s bodom 3. neschvaľuje
a) žiadosť ZMR pri ZŠ s VJM Školská 6 o sumu 6 tis. Sk: Zemepisná súťaž
b) žiadosť ZMR pri ZŠ s VJM Školská 6 o sumu 15 tis. Sk: Deň zeme
c) žiadosť ZMR pri ZŠ s VJM Školská 6 o sumu 7 tis. Sk: Regionálne pedagog. dni
d) žiadosti Csemadok Kolárovo:
- zriadenie folklórnej tanečnej skupiny: kroje a honoráre: 50 tis. Sk
- turičné slávnosti: 10 tis. Sk – zaradené do harmonogramu kultúrnych podujatí

Plnenie :
Rozpis kultúrnych podujatí podľa bodu A.1, presun podľa bodu A.2 a rozpis dotácií
podľa bodu A.3 bol realizovaný k 31.3.2007 – zapracované do hodnotenia plnenia
rozpočtu mesta za obdobie I.štvrťroka 2007.
Plnenie podľa bodu A.l. bude sledované do 31.12.2007
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
28 000,0 tis. Sk
s plánovanými výnosmi vrátane príspevku
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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

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

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
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

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007

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
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 bolo vykonané
k 31.3.2007 – zapracované do správy o hodnotení plnenia rozpočtu mesta za obdobie
I.štvrťroka 2007 (MsR).

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 44/2007
uznesenie
ku Koncepčnému zámeru rozvoja školy a školského zariadenia na obdobie
šk. r. 2006/2007 a škr. 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. MsÚ – odd. školstva v spolupráci so Spoločným školským úradom v Kolárove
a komisiou školstva a výchovy mládeže pri MsZ vypracovať koncepčný zámer rozvoja
základných škôl a školských zariadení, pôsobiacich na území mesta Kolárovo na
obdobie r. 2007-2011
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
Ing. Kürti József
Termín: do 31.5.2007

Plnenie:
Úloha je vo fáze schvaľovania MsZ – 28.05.2007

č. 53/2007
uznesenie
k žiadostiam ZŠ a ŠZ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. MsÚ a komisii školstva a výchovy mládeže vypracovať návrh metodiky a výšky
poskytnutia financií na osobitné požiadavky ZŠ a ŠZ
Termín: májové zasadnutie MsZ

Plnenie:
Úloha je vo fáze schvaľovania MsZ – 28.05.2007

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 53/2007
uznesenie
k žiadostiam ZŠ a ŠZ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
3. riaditeľke MŠ Brnenské nám. 16, Kolárovo vybaviť legalizáciu „Soľnej izby“ na
základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Komárno, zn. RH
665/07 zo dňa 16.03.2007

Termín: májové zasadnutie MsZ

Plnenie:
Úloha je vo fáze schvaľovania MsZ – 28.05.2007

č. 54/2007
uznesenie
k Návrhu dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov
Školský bufet v ZŠ J.A.Komenského
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretého v zmysle uznesenia
MsZ číslo 516/2005 A1 zo dňa 17.10.2005 uzatvoreného medzi zriaďovateľom – mestom,
medzi správcom budovy – ZŠ J.A.Komenského a nájomcom Emília Kicsindiová, bytom
Štúrova 22, Kolárovo, IČO: 32425627, DIČ: 1037241347 za účelom prevádzkovania
školského bufetu. Ročná sadzba nájomného je 400 Sk/m2 plus režijné výdavky.
Predmetom dodatku je zmena veľkosti prenajatej plochy z 8,4 m2 na 17,36 m2. Účinnosť
dodatku zmluvy je od 1.4.2007.

Plnenie:
Úloha je splnená podpísaním zmluvy

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 54/2007
uznesenie
k spolufinancovaniu projektu č. 2005-OPZI-33-NR-0079
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. zapracovať finančnú spoluúčasť Mesta Kolárovo v pomere 5% z celkových oprávnených
výdavkov na realizáciu projektu – v čiastke 89.750,-Sk do úpravy rozpočtu
mesta pre r. 2007

Plnenie :
Bod B. predstavuje súčasť kd investičného zámeru mesta na rok 2007 – viď. uznesenie č.
81/2007 s možnosťou čerpania do konca roka 2007.

č. 55/2007
uznesenie
k návrhu rozpočtu základných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
B.1 d) poskytnutie limitov z rozpočtu mesta na funkciu asistenta učiteľa pre ZŠ Komenského
vo výške 196 tis. Sk pre ZŠ Rákócziho II. vo výške 81 tis. Sk. Zdroje krytia z rozpočtu mesta:
podielová daň vo výške 222 tis. Sk a vyšší príjem získaný z ŠKD o 55 tis. zapracovaný do
výdavkov v bode č. 2
B.1 e) oprávnené prekročenie nenormatívnych výdavkov od KŠU: vzdelávacie poukazy,
dopravné, odchodné vo výške obdržaných príjmov.
B.3 d) navýšenie limitu rozpočtových výdavkov pre ZUŠ schváleného uznesením MsZ
č. 738/2006 zo dňa 20.11.2006 z hodnoty 3400 tis. Sk na 3595 tis. Sk, tzn. o 195 tis.
Sk v tom 60 tis. Sk za odstránenie havarijného stavu a 135 tis. za stávajúcu časť
vlastných príjmov, zdroj krytia: zvýšenie podielovej dane o 195 tis. Sk
B.3 e) navýšenie limitu rozpočtových výdavkov pre MŠ so ZŠS Brnenské nám.
schváleného uznesením MšZ 738/2006 zo dňa 20.11.2006 z hodnoty 3450 tis. Sk na 3510
tis. Sk, tzn. o 60 tis. Sk na odstránenie havarijného stavu, zdroj krytia: zvýšenie podielovej
dane o 60 tis. Sk

Plnenie uznesenia :
Všetky body zapracované do upraveného rozpočtu mesta na rok 2007 k 31.03.2007

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007

č. 56/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu školských zariadení bez právnej subjektivity na r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
B. 2.a) zníženie limitu rozpočtových výdavkov pre zariadenia školského stravovania
o 272 tis. Sk,
- navýšenie limitu rozpočtových výdavkov pre materské školy bez právnej
subjektivity o 272 tis. Sk za účelom opravy budovy MŠ.
b) Navýšenie limitu rozpočtových výdavkov pre CVČ o 22 tis. Sk na výuku
náboženskej výchovy schváleného uznesením MsZ číslo 738/2006 zo dňa
20.11..2006 a na kapitálové výdavky vo výške 178 tis. Sk., zdroj krytia: vyšší príjem
CVČ oproti schválenému rozpočtu o 200 tis. Sk
C./ ukladá
a) MsÚ zapracovať do krátkodobého investičného zámeru mesta na r. 2007 sumu 363 tis. Sk
na vybavenie športovej ubytovne a na rekonštrukciu budovy CVČ.

Bod B zapracovaný do upraveného rozpočtu mesta na rok 2007 podľa stavu k 31.3.2007
Bod C bol zapracovaný do kd.investičného zámeru mesta na rok 2007 – viď. uznesenie č.
81/2007 s možnosťou čerpania do 31.12.2007.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 58/2007
uznesenie
k Návrhu komisie športu a výchovy mládeže na prerozdelenie peňažnej sumy,
schválenej na rok 2007 pre registrované športové kluby pri MsZ Kolárovo

A./ schvaľuje
1. rozdelenie finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta, kap.0.8.1.0. –
642...dotácia pre športové kluby – na podporu činnosti športových klubov, v hodnote
2.100.000,-Sk, na rok 2007 nasledovne:
Futbalový klub Kolárovo
930.000,-Sk
HŠK – 74 Kolárovo
400.000,-Sk
ŠK = džudo + zápasenie
390.000,-Sk
/bez vodnej turistiky/
Cyklistický klub Kolárovo
140.000,-Sk
Karate klub Taiyó
120.000,-Sk
Stolnotenisový klub Kolárovo
40.000,-Sk
Kynologický klub Kolárovo
14.000,-Sk
Zväz holubárov – MO
5.000,-Sk
+25.000,-Sk
(jednorázovo na modernizáciu –
na nákup meracieho prístroja)
Rezerva
36.000,-Sk
Spolu:
2.100.000,-Sk
2. rozdelenie finančných prostriedkov v kap. 08.1.0 – 63... – Rekreácia a šport – dotácia
na rok 2007 v hodnote 50.000,-Sk nasledovne:
Stretnutie družobných miest Kisbér-Kolárovo
15.000,-Sk
Športový deň mesta Kolárovo
15.800,-Sk
/vodná turistika – Kolárovo – Komárno v júni
+ jesenný športový deň mesta Kolárovo/
Vyhodnotenie športovcov za rok 2006
15.000,-Sk
Plávanie ľadových medveďov /február 2007/
4.200,-Sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu:
50.000,-Sk

Plnenie uznesenia :
Rozpis podľa prijatého uznesenia zapracovaný do upraveného rozpočtu mesta na rok
2007 podľa stavu k 31.03.2007

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 61/2007
uznesenie
k Aktualizácii vnútorných noriem
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kolárovo s doporučenými úpravami finančnej
komisie zo dňa 16.03.2007
2. Zásady rozpočtového hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
Kolárovo s doporučenými úpravami finančnej komisie zo dňa 16.03.2007
3. Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta s doporučenými úpravami finančnej
komisie zo dňa 16.03.2007 komisie zo dňa 16.03.2007 a ostatnými úpravami odznelými na
MsZ
Plnenie :
Zásady doplnené o schválené úpravy boli podpísané primátorom mesta dňa 4.4.2007
a uverejnené na internetovej stránke mesta – úloha splnená.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 63/2007
uznesenie
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
B./ schvaľuje
1. dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 53 tis. Sk na rok 2007 pre žiadateľa: Spolok priateľov
slovenskej kultúry v Kolárove na úhradu režijných nákladov spolku súvisiacich
s prenájmom dvoch miestností v budove Evanjelického farského úradu na Mostovej ulici
26 v Kolárove vo výške 53 tis. Sk, v prípade úspory s využitím peňažnej sumy na kúpu
počítačovej techniky pre potreby klubu s finančným krytím z nepoužitej rezervy v rámci
oddielu 0840 Náboženské a iné spoločenské služby (jedná sa o čerpanie zo sumy 135 tis.
Sk)
2. zvýšenie rozpočtu Klubu dôchodcov v Kolárove z pôvodnej sumy 220 tis. Sk uvedenej vo
schválenom rozpočte mesta na rok 2007 o sumu 40 tis. Sk s účelovým určením na vydanie
jubilejnej príručky pri príležitosti 20. výročia založenia klubu.
Finančné krytie zabezpečené v rozpočte mesta: presunom z oddielu 0840 Náboženské a iné
spoločenské služby do oddielu 10201 Zariadenia sociálnych služieb v sume 40 tis. Sk.
Plnenie :
K bodu A.1 : záloha bola poskytnutá pre DP Globál dňa 30.03.2007 a bude sledovaná až
do vyúčtovania ( októrber 2007)
K bodu B.1. : dotácia bola poskytnutá dňa 7.5.2007 a bude sledovaná až do vyúčtovania.
K bodu B.2. : presun bol realizovaný k 31.03.2007 – viď. správu o hodnotení rozpočtu
mesta za obdobie I.štvrťroka 2007
č. 67/2007
uznesenie
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:
Plnenie úlohy je vo fáze riešenia.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 71/2007
uznesenie
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 do 30.06.2007 podľa usmernenia DÚ.

č. 76/2007
uznesenie
k výstavbe viacúčelového športového ihriska

B./ schvaľuje
3. Príspevok na spolufinancovanie projektu „výstavba viacúčelového športového ihriska“
v lokalite cirkevného gymnázia v čiastke 500 tis. Sk z rozpočtu mesta Kolárovo na r. 2007.

Plnenie :
Príspevok je zapracovaný do kd. Investičného zámeru mesta na rok 2007 – viď.
uznesenie č. 81/2007 s možnosťou čerpania do 31.12.2007

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 81/2007
uznesenie
ku Krátkodobému investičnému zámeru Mesta Kolárovo na r. 2007
B./ schvaľuje
1. Krátkodobý investičný zámer Mesta Kolárovo na r. 2007 podľa bodov 1.-5. predloženej
správy pri celkovom objeme investičných nákladov cca 11.771.413,-Sk
v tom:
a.) Spoluúčasť mesta na výstavbe nájomných bytov
4.188.413,-Sk
Zdroj financovania: prostriedky predchádzajúcich rokov, čerpaním
z peňažných fondov mesta (t.j. zo sumy 9.984 tis.Sk)
b.) Investičné výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií
+ rekonštrukcia budovy športovej haly Kolárovo Ul. školská
Spolu:
Zdroj financovania: vyčerpaním prostriedkov zapracovaných
v rozpočte mesta na rok 2007 v rámci odd. 0443 Projekty v plnej
výške (t.j. 1.350 tis. Sk) a zvyšok v sume 500 tis. Sk čerpaním
z rezervy v rámci kapitálového rozpočtu zo sumy 4344. tis. Sk

1.350.000,-Sk
500.000,-Sk
1.850.000,-Sk

c.) Investičné akcie s rozpočtovým nákladom do 250 tis. Sk
1.770.000,-Sk
+ odstránenie závad v prenajatých priestoroch AB,Kostolné nám.32 200.000,-Sk
+ odvodnenie a úprava miestnej komunikácie na os. D.Pistu,
v lokalite parc.č. 2710/87-od hranice areálu ZELONAX až
po hrádzu Vážskeho Dunaja
200.000,-Sk
Spolu:
2.170.000,-Sk
V prípade úpravy miestnych komunikácií v lokalitách mestskej
časti neuvádzať parc.č. 9352
Zdroj financovania: použitím rezervy vytvorenej v rámci kapitálového
rozpočtu mesta na rok 2007, t.j. čerpaním zo sumy 4.344 tis. Sk
d.) Investičné akcie s rozpočtovým nákladom do 500 tis. Sk
1.463.000,-Sk
Zdroj financovania: použitím rezervy vytvorenej v rámci kapitálového
rozpočtu mesta na rok 2007, t.j. čerpaním zo sumy 4.344 tis. SK
e.) Investičné akcie s rozpočtovým nákladom nad 500 tis. Sk
- úprava lokality Ul. Podhájska – navozením zmesu bioodpadu
„z dvora separovaného odpadu pri DP Globál“ ako aj zeminy
(prípadne piesku) na vyrovnanie terénu a vyhotovenie odvodňovacieho jarku do cigánskeho kanálu
- príspevok na spolufinancovanie „výstavby viacúčelového
športového ihriska“ v lokalite Cirkevného gymnázia
v Kolárove
Zdroj financovania: vyčerpaním zostatku rezervy v rámci
kapitálového rozpočtu (ktorá po odpočte súm uvedených
v bodoch B.1.b) až d) predstavuje 211 tis. Sk), zvyšok v sume

1.000.000,-Sk

500.000,-Sk

500.000,-Sk

789 tis. Sk čerpaním z prostriedkov predchádzajúcich rokov
f.) vytvorená rezerva na ďalšie použitie podľa rozhodnutia MsZ
Zdroj financovania: čerpaním z prostriedkov predchádzajúcich
rokov

1.100.000,-Sk

2. spoluúčasť mesta Kolárovo na projektoch podľa písm. A. predloženej správy na základe ich
aktuálnosti, resp. úspešnosti
Zdroj financovania: z prostriedkov predchádzajúcich rokov (peňažné fondy mesta)
3. po odpočte hodnôt uvedených v bodoch B.1. a 2. zostatok prostriedkov predchádzajúcich
rokov bude predstavovať 2.975 tis. Sk

Plnenie :
Schválený Kd program bude zapracovaný do rozpočtu mesta podľa stavu k 30.06.2007
s možnosťou čerpania do 31.12.2007

č. 82/2007
uznesenie
k Plánu organizačno-technického zabezpečenia 23. kolárovského jarmoku, konaného
v dňoch
10. – 12.08.2007 a k Organizačnému plánu Kolárovo CUP-2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
2. Finančnú čiastku vo výške 30.000,-Sk z rozpočtu mesta na rok 2007 na krytie výdavkov pri
zabezpečení účasti remeselníkov na 23. kolárovskom jarmoku s finančným krytím
z podielových daní
3. Finančnú čiastku 15.000,-Sk – t.j. na úrovni roka 2006, na vyhotovenie bulletinu
v súvislosti s CUP 2007 z rezervy v rámci športu t.j. zo sumy 36 tis. Sk – viď. oddiel
0810 Šport
4. navýšenie rozpočtu na usporiadanie kolárovského jarmoku o čiastku 120 tis. Sk na úroveň
skutočných nákladov r. 2006

Plnenie :
Body A.2. a 3. budú do rozpočtu mesta zapracované k 30.06.2007.
Bod A.4. bude predmetom nasledujúcej úpravy rozpočtu mesta.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007
č. 84/2007
uznesenie
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:
Plnenie úlohy je v termíne.

č. 88/2007
uznesenie k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
2. vypovedanie NZ o prenájom poľnohosp. pôdy mesta na p.č. 28471/1 vo výmere 5 ha
s p. Nagy Deziderom, bytom Kolárovo, ul. L.Novomeského č. 21 dňom 31.3.2007
3. uzatvorenie NZ v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohosp. Pozemkov s
p. Forró Vojtechom, bytom Kolárovo, Školská 12/8 na p.č. 28471/1 vo výmee 5 ha
na dobu do 30.9.2012 s účinnosťou od 1. apríla 2007 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 14.931,-Sk. Nájomca sa zaväzuje, že nájomné za hospodársky
rok /obdobie od 1.10.2006 do 30.9.2007/ v celej výške zaplatí.
4. vypovedanie NZ o prenájom poľnohosp. pôdy mesta na p.č. 14800/12 vo výmere
10,9155 ha s p. Forró Vojtechom, bytom Kolárovo, Školská 12/8 dňom 31.3.2007
5. uzavretie NZ v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohosp. pozemkov s p.
Nagy Deziderom, bytom Kolárovo, ul. L. Novomeského č. 21 na parc.č. 14800/12
vo výmere 10,9155 ha na dobu do 30.9.2009, s účinnosťou od 1.4.2007 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 32.596,-Sk. Nájomca sa zaväzuje,že nájomné
za hospodársky rok /obdobie od 1.10.2006 do 30.9.2007/ v celej výške zaplatí.

Plnenie:
V zmysle uzn. MsZ v Kolárove č. 88/2007-A/2 bol vypovedaný nájomný vzťah
o prenájom poľnohosp. pôdy s p.Nagy Deziderom a uzn. č. 88/2007-A/4 s p. Forró
Vojtechom.
V zmysle uzn. MsZ v Kolárove č. 88/2007-A/3 bola uzatvorená NZ s p. Forró Vojtechom
a uzn.č. 88/2007-A/5 s p. Nagy Deziderom.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Kolárove ku dňu 28.05.2007

č. 89/2007
uznesenie
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) bude poskytnutá po uzatvorení zmluvy medzi mestom
a žiadateľom.
Presun podľa bodu B.5.b) bude realizovaný k 30.06.2007.
Dotácia podľa bodu C.1. bude poukázaná z fondu primátora do 31.05.2007.

