Uznesenie
zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 27.06.2011
č. 125/2011
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov
č. 126/2011
uznesenie
ku kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z Krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo
na r. 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z Krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo
2. Návrh na riešenie parkovacích miest v centre mesta Kolárovo
B./ ukladá
1. MsÚ pripraviť projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a dohodu medzi Mestom
Kolárovo a COOP Jednota na vytvorenie parkoviska pred COOP Jednota Kolárovo
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: októbrové zasadnutie MsZ
č. 127/2011
uznesenie
k odmeňovaciemu poriadku v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informáciu o prijatí zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.6.2011
B./ schvaľuje
1. plat primátora mesta s účinnosťou od 1.6.2011 nasledovne:
Plat podľa § 4 ods. 1 zákona č. 154/2011:
769,- x 2,53 =
Zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 154/2011: 1.945,57 x 25% =
Spolu:
Plat primátora zaokrúhlene na euro nahor:

1.945,57 €
486,40 €
2.431,97 €
2.432,-€

2. plat zástupcu primátora mesta s účinnosťou od 1.6.2011 nasledovne:
Plat primátora podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 154/2011:
Plat zástupcu primátora:
2.432,- x 55% =
Plat zástupcu primátora zaokrúhlene na euro nahor:

2.432,-€
1.337,60 €
1.338,-€

3. odmenu poslancov Mestského zastupiteľstva v Kolárove s účinnosťou od 1.6.2011
nasledovne:
Plat primátora:
2.432,-€
Odmena poslanca
x 8%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vypočítaný plat:
194,56 €
Základná odmena poslanca zaokrúhlene na celé euro nahor:
195,-€
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 9/2010 zo dňa 20.12.2010
č. 128/2011
uznesenie
ku kontrole plnenia úloh v oblasti povodňových aktivít
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o kontrole plnenia úloh v oblasti povodňových aktivít
B./ ukladá vedúcemu oddelenia výstavby a ŽP MsÚ
1. pripraviť návrh aktivít na odstraňovanie povodňových bariér na území Mesta Kolárovo na
II. polrok 2011
Termín: júlové zasadn. MsZ/2011
2. pripraviť konkrétny návrh investičného zámeru, t.j.: „Vytvorenie prírodného zberača
povrchových vôd v lokalite ulíc Podhajská“ vr. cenovej relácie na novembrové zasadnutie
MsZ/2011 tak, aby táto investičná aktivita mohla byť súčasťou finančného plánu Mesta
Kolárovo v roku 2012
Termín: novembr. zas. MsZ/2011
C./ odporúča primátorovi mesta
1. naviazať osobný kontakt s Generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho
podniku v Banskej Štiavnici za tým cieľom, aby Čerpacia stanica Čergov v k.ú. Kolárovo:
- bola opäť zaradená do prevádzkového režimu Povodia Váhu,
- a boli vykonané najnutnejšie rekonštrukčné práce k pohotovostnej prevádzkyschopnosti
v prípade mimoriadnych udalostí na tomto vodohospodárskom zariadení
Termín: mesiac JÚL 2011
č. 129/2011
uznesenie
k Informatívnej správe MsÚ o výsledku sčítania obyvateľov, domov a a bytov v roku 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu mestského úradu o priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
č. 130/2011
uznesenie
k Zriadeniu komisie ROEP na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
pre katastrálne územie Vážsky klin
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ menuje
1. do komisie, ktorú zriaďuje podľa § 4 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. – Správa katastra

Komárno, Platanova alej 7 „na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre
katastrálne územie Kolárovo“ – nasledovné osoby:
1. za predsedu komisie – Imrich Árgyusi, poslanec Mestského zastupiteľstvo Kolárovo,
bytom Kolárovo, Októbrové námestie 2671/7
2. za zástupcu vlastníkov – Alexander Őszi, bytom Kolárovo, Ul. dolná 142
3. za zástupcu nájomcov, užívateľov – Ladislav Hájas, bytom Kolárovo, Ul. krížna 31
č. 131/2011
uznesenie
k návrhu úpravy rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, Bratislava 15
– č. MF/018015/2011- 442 zo dňa 14.6.2011 vo veci metodického usmernenia rozdelenia
dotácie na rok 2011
2. Návrh úpravy rozpočtu ZPS a DS na r. 2011
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2011 nasledovne:
1.)Rozpočet Zariadenia pre seniorov
Dotácia z MFSR:
310.125,-€
Vlastné príjmy:
170.700,-€
Spolu:
480.825,-€
2.) finančné krytie Denného stacionára na r. 2011
Dotácia MF SR vo výške:
11.800,-€
5.000,-€
Dotácia z rozpočtu mesta:
Vlastné príjmy:
4.500,-€
Spolu:
21.300,-€
3.) Jedáleň
Dotácia od Mesta Kolárovo:
Vlastné príjmy:
Spolu:

11.215,-€
17.000,-€
28.215,-€

C./ ukladá
1. riaditeľovi ZPS a DS v spolupráci s MsÚ a komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou
vypracovať koncepciu ďalšieho prevádzkovania Zariadenia pre seniorov a Denného
stacionára v Kolárove
Termín: november 2011
Zodp.: Ing. Némethová Iveta
PaedDr. Kulich László
č. 132/2011
uznesenie
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie II. polroka 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na obdobie II. polroka 2011

č. 133/2011
uznesenie
k Návrhu na predĺženie mandátnej zmluvy s mandatárom KolByt s.r.o. so sídlom
Kostolné nám. 32, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie mandátnej zmluvy s mandatárom KolByt s.r.o. so sídlom Kostolné nám. 32
Kolárovo na dobu určitú t.j. od 01.07.2011 do 31.12.2012 podľa predloženého návrhu
s tým, že do bodu III. zapracovať klauzolu o mesačné zníženie odmeny pre mandatára
v prípade, že nedôjde k poklesu pohľadávok vykázaných v predchádzajúcom období. Za
východiskový stav určiť pohľadávky vyčíslené podľa stavu k 30.6.2011. Po mesačnom
prehodnotení v prípade, že pohľadávky neklesnú o 1,5% oproti predchádzajúcemu
mesiacu, odmena bude krátená taktiež o 1,5%
č. 134/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia s nájomnými bytmi ku dňu 31.05.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o výsledku hospodárenia s nájomnými bytmi ku dňu 31.05.2011
- 45 b.j. v bytovom dome K3 Ul. partizánska – remeselnícka
- 24 b.j. v bytovom dome Ul. Radnótiho
- 12 b.j. v úradníckom dome na Kostolnom nám. 2
- 21 b.j. na Kostolnom nám. č. 7A a 7B
- 12 b.j. na osade Dankó Pistu č. 71
B./ žiada
1. mandatára dodržiavať podmienky mandátnej zmluvy, ako aj všetky uznesenia prijaté
v predchádzajúcom období ohľadne postupu vymáhania nedoplatkov
Zodpovedný: Ing. Dévai Alexander
riaditeľ spol. KolByt s.r.o.
C./ stiahlo z rokovania
1. zvýšenie ceny nájomného v obytnom dome K3 z 1,6597€/m2/rok na 1,85 €/m2/rok
2. zvýšenie ceny nájmu v obytnom dome Kostolné nám. 2 z 1,9916 €/m2/rok na 2,25
€/m2/rok
č. 135/2011
uznesenie
k schváleniu Územného plánu mesta Kolárovo – Zmena č. 4
VZN mesta Kolárovo č. 6/2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu Územného plánu mesta Kolárovo –
Zmena č. 4
B./ akceptuje
1. stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k preskúmaniu návrhu územnoplánovacej
dokumentácie

C./ schvaľuje
1. Územný plán mesta Kolárovo – Zmena č. 4
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 6/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmena č. 4, podľa predloženého návrhu
D./ ukladá MsÚ
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN mesta Kolárovo – Zmena č. 4
2. vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
4. uložiť schválený územný plán na Mestskom úrade, na Krajskom stavebnom úrade v Nitre

č. 136/2011
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zánik predkupného práva vyznačeného v k.ú. Kolárovo na liste vlastníctva č. 12665 –
vlastník KLK, s.r.o. Jazdecká 5236/1, Nové Zámky, SR, v podiele 1/1 na základe V –
725/08 z 01.04.2008 v prospech Mesta Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo, IČO:
306 517 na nasledovné pozemky v k.ú. Kolárovo:
- pozemok parc. reg. „C“ s parcelným číslom 28445/385 o výmere 560 m2 a
- pozemok parc. reg. „C“ s parcelným číslom 28445/390 o výmere 1.316 m2
B./ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. číslom 838/1 v k.ú.
Kolárovo ved. na LV č. 4941 o výmere cca 48,2 m2 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria (pozemok pod bufetom pri autobusovej stanici na Kostolnom námestí) v zmysle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9 a.) ods. 8 b.) pre Ildikó Nagyovú, bytom
Kolárovo, Horná č. 25 za cenu 50-€/m2. Samotné schválenie bude prejednané na
zasadnutí MsZ po predložení vypracovaného geometrického plánu. Výmera pozemku
bude upresnená geometrickým plánom, výdavky spojené s vyhotovením GP hradí
kupujúca.
C./ odporúča MsÚ zverejniť
1./ zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9a) priamy predaj časti
pozemku parcely reg. „E“ s parcelným číslom 3620 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
o výmere 116 m2 za cenu podľa znaleckého posudku, na základe geometrického plánu č.
44538359-64/2009 vyhotoveným Vatti GEO, Vörös Attila – geodet, Povodňová 529,
94612 Zlatná na Ostrove, overeným
Správou katastra Komárno pod č. 784/09 dňa 1.10.2009 odčlenenú časť o výmere 116 m2,
diel č. 63 – novootvorená parcela č. 2711/291 – druh pozemku ostatná plocha.

č. 137/2011
uznesenie
k cenovej mape pozemkov v majetku mesta Kolárovo na II. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. cenovú mapu pozemkov určených na výstavbu bytov a rodinných domov a pre investičnú
výstavbu v zastavanej časti mesta a mestských častiach nasledovne:
I. cenová mapa pozemkov určených na výstavbu bytov a rodinných domov a pre
investičnú v zastavanej časti mesta a mestských častiach:
- lokalita č. 1 (centrálna mestská zóna)
25,00 €/m2
- lokalita č. 2, č. 3
10,00 €/m2
- lokalita č. 4 (osada Dankó Pistu)
7,00 €/m2
- lokalita č. 5 (zóna juh)
- lokalita Bil, Bi2/2
(rodinné domy)
20,00 €/m2
- lokalita Bh 1 (obytné domy)
50,00 €/m2
- lokalita č. 6, č. 7
7,00 €/m2
- lokalita č. 8 (Mrchovisko)
9,00 €/m2
- lokalita č. 9 (rekreačná oblasť Čergov)
15,00 €/m2
- všetky pozemky, nachádzajúce sa v lokalitách,
určených územným plánom mesta na zástavbu
rodinnými domami
10,00 €/m2
- intravilán Veľký Ostrov, ďalej Veľká Gúta – Örtény 6,50 €/m2
- extravilán a všetky pozemky, ktoré nie je možné
5,00 €/m2
zaradiť do vyššie uvedených lokalít
Uvedené lokality sú určené v súlade so schváleným územným plánom mesta Kolárovo.
II.
Určenie predajnej ceny pozemkov v súvislosti s dodatočnou legalizáciou
užívacieho vzťahu:
- v centrálnej mestskej zóne
5,00 €/m2
5,00 €/m2
- ostatné územie zastavanej časti
- v mestských častiach (extravilán)
5,00 €/m2
č. 138/2011
uznesenie
k žiadostiam o uzavretie nájomnej zmluvy v nájomných bytoch mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 16 členov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov MsZ
uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Zuzanu Keleovú na adrese v Kolárove, Radnótiho č.
40/1 na obdobie od 01.08.2011 do 31.07.2012 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia
s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 19 vhodným osobitného zreteľa
2. so súhlasom 17 členov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov MsZ
pridelenie bytu na ul. Radnótiho 42/6 a uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Farkas Mateja,
bytom Kolárovo, na obdobie od 01.06.2011 do 31.08.2011, v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo č. č. 19 vhodným osobitného zreteľa
3. so súhlasom 17 členov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov MsZ,

pridelenie trojizbového nájomného bytu na Kostolnom nám. č. 2/10 a uzatvorenie
nájomnej zmluvy pre Szabó Ákosa a družku Vargovú Renátu, bytom Kolárovo, Orechová
č. 12 na obdobie od 01.07.2011 do 30.11.2011, následne obnovenie nájomnej zmluvy
podľa VZN č. 11/2010, v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta
Kolárovo čl. č. 19, vhodným osobitným zreteľa
4. so súhlasom 17 členov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov MsZ,
pridelenie bytu na Kostolnom nám. 7B/5 a uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Eleonóru
Vargovú, bytom Kolárovo, Veľký ostrov 178, na obdobie od 01.07.2011 do 31.05.2012,
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 19 vhodným
osobitného zreteľa
5. so súhlasom 16 členov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov MsZ,
pridelenie bytu na Ul. partizánskej č. 7A/14 a uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Nagy
Ladislava, bytom Kolárovo, Veľký Ostrov 148, na obdobie od 01.07.2011 do 31.07.2011,
následne obnovenie nájomnej zmluvy v zmysle VZN mesta Kolárovo č. 11/2010, v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 19 vhodným
osobitného zreteľa
B./ neschvaľuje
1. uzavretie nájomnej zmluvy s Kurti Ladislavom a družkou Farkasovou Erikou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7/10 na dobu troch mesiacov a to od 01.07.2011 do 30.09.2011,
2. uzavretie nájomnej zmluvy s Angelikou Balázsovou a druhom Visnyei Attilom, bytom
Kolárovo, Partizánska 7/15 na dobu troch mesiacov a to od 01.07.2011 do 30.09.2011
č. 139/2011
uznesenie
k vypracovaniu projektu „Dovybavenie separovaného zberu v meste Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vypracovanie projektu „Dovybavenie separovaného zberu v meste Kolárovo“ vo výške
1.000,-€ z rozpočtu mesta Kolárovo, na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi
Mestom Kolárovo a STAR EU, a.s. Vlčkova 54, Bratislava – Staré Mesto, 811 04
Bratislava
2. podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Dovybavenie separovaného zberu
v meste Kolárovo“ z EU fondu
č. 140/2011
uznesenie
k Podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančný príspevku z fondov Európskych
spoločenstiev
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskych
spoločenstiev v rámci opreračného programu „2610003OP Vzdelávanie, Premena
Tradičnej školy na modernú, kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO“ na Agentúru
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy
EU-SORO pre OP Vzdelávanie, žiadateľmi:
a.) Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským–II.Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo
b.) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
c.) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás

Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
2. Podpísanie zmluvy o vypracovanie žiadostí podľa bodu 1) tohto uznesenia
poskytovateľom: VF Project & Marketing s.r.o., so sídlom Gen.L.Svobodu 1860/6, 927 05
Šaľa, IČO: 44487916, DIČ: 2022714122 za protihodnotu 2340 € vrátane 20% DPH.
3. Zapracovanie do rozpočtu mesta výdavky v hodnote 2340 € za vypracovanie zmluvy,
s preskupením finančných prostriedkov z kapitoly 08.209-ostatná kultúrna činnosť
v hodnote 2000 € určených na deň učiteľov.
č. 141/2011
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva samosprávy Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predĺženie termínu na vypracovanie Koncepcie rozvoja školstva samosprávy Mesta
Kolárovo do konca roka 2011
2. aby sa do 31.08.2012 oddelila Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť
Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo od Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda,
Lesná 8, Kolárovo, to znamená, že Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť
Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo nebude súčasťou Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo
3. do 31.08.2012 vybrať Materskú školu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
– Óvoda, Lesná 8, Kolárovo zo siete škôl a školských zariadení
4. na adrese Lesná 8 Kolárovo do 01.09.2012 vytvoriť elokované triedy a to: dve slovenské
triedy Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo a tri maďarské triedy Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
5. Aby sa Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo a Materská
škola Lesná 10 Kolárovo od 01.01.2013 stali samostatným právnym subjektom.
č. 142/2011
uznesenie
k zrušeniu príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
- zmena uznesenia MsZ č. 41/B.1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zmenu uznesenia MsZ č. 41/B.1/2011 zo dňa 28.02.2011 nasledovne:
„Zrušenie príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo ku dňu 30.6.2011“
č. 143/2011
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo,
na Ul. hlavne 42, časť pozemku parc.č. 279/1, výmera 6 m2, za cenu 10,00 € za každý aj
neúplný m2 ročne

B./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov MsZ, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ, uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní – prenájom verejného
priestranstva v k.ú. Kolárovo, na Ul. hlavnej 42, pred kaviarňou RANDI CAFE, časť
pozemku parc.č. 279/1, vo výmere 6 m2, za cenu 10,-€ za každý aj neúplný m2 ročne
/mimo centra mesta/, pre žiadateľa: Anna Korkovánová, bytom Dedina Mládeže, Ul.
Makarenkova 25/16, za účelom vytvorenia letnej terasy ku kaviarni RANDI CAFE, na
dobu určitú: od 20.06.2011 do 30.09.2011 s jednomesačnou výpovednou lehotou,
platnosťou od 20.06.2011 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy
o osobitnom užívaní verejného priestranstva na webovom sídle mesta s tým, že nájomca je
povinný zabezpečiť bezpečnosť letnej terasy a zodpovedná za dodržanie bezpečnostných
predpisov
2. odpredaj osobného automobilu Škoda Felícia Combi EČ KN 256 AB formou verejnej
ponuky s vyvolávacou cenou 300,-€
3. zverejnenie zámeru mesta na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Kolárovo na
prenájom nebytových priestorov v bývalej prevádzkovej budove Pohrebníctva na Ul.
mostovej 7, Kolárovo so súp. č. 469 na parcele č. 539/1 vo výmere – podľa prílohy č. 1
(výkresová dokumentácia) za ročné nájomné 24,89 €/m2 + režijné výdavky
4. návrh organizačno-technického zabezpečenia osláv sviatku sv. Cyrila a Metóda
usporiadaných dňa 5.7.2011 v Kolárove vrátane finančného krytia
5. prevádzkovanie školského bufetu v Základnej škole Mateja Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo od 1.9.2011 na dobu
neurčitú pre žiadateľa:
Eva Daniová, Dolný tábor 146/3, Dedina Mládeže
6. odpustenie čistého nájomného za mesiace jún, júl a august 2011 v čiastke 726,75 €
pre nájomcu: Helena Sztojková – HAJNAL, bytom Laca Novomeského 2900/2, 946 03
Kolárovo, v budove Zdravotného strediska Kolárovo - Prístavba garáží so súp. č. 2232
C./ vyjadruje
1. súhlas s investičným zámerom navrhovateľa DREVOPROJEKT Komárno s.r.o. na
plánovanú činnosť – Zhodnotenie netriedeného komunálneho odpadu mesta Kolárovo
2. súhlas so zámerom rekonštrukcie kaplnky sv. Rozálie v parku sv. Rozálie
D./ ukladá MsÚ v spolupráci s komisiou kultúry a kultúrneho dedičstva
1. vypracovať Koncepciu kultúrneho rozvoja mesta Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
v spolupráci s kom. kultúry
Termín: 30.6.2012

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

