Uznesenie
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 22.7.2020

č. 389/2020
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov
v Kolárove, dňa 28.07.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 390/2020
uznesenie
k schváleniu rekonštrukcie strechy Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom
maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu „Rekonštrukcia - obnova strechy ZŠ F. Rákócziho II s VJM na Palkovicha
č.3 Kolárovo“ ktorého víťazom sa stala spoločnosť DELKO spol. s.r.o., Fialková 8, 945 01
Komárno, s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 103 185,60 € spolu s DPH.
B./ schvaľuje
1. zaradenie investície "Rekonštrukcie a obnovy strechy ZŠ F. Rákócziho II. s VJM na Palkovicha
č.3 Kolárovo“ do krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2020
2.. finančné krytie v zmysle vyhodnotenia VO na realizáciu "Rekonštrukcie a obnovy strechy ZŠ F.
Rákócziho II. s VJM na Palkovicha č.3 Kolárovo“ zabezpečiť z nevyčerpaného voľného limitu
úverového rámca
3. zmenu uznesenia MsZ č. 153/B./2019 zo dňa 24.06.2019 – doplniť o bod i.) Rekonštrukcia
strechy Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
v Kolárove, dňa 23.07.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 391/2020
uznesenie
k schváleniu odkúpenia pozemkov za účelom vybudovania podzemného elektrického vedenia na
zásobovanie elektrickou energiou zóny JUH
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako nadpolovičnú väčšinu prítomných
poslancov odkúpenie nehnuteľnosti – časť pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom
28455/560 v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 4117, druh pozemku záhrada o výmere 53 m2,
novovytvorená parcela reg. „C“ s parc. č. 28456/765 na základe geometrického plánu č.
44250207-11/2020 zo dňa 18.06.2020 vyhotoveného Geo-pont s.r.o., ul. Jókaiho 21, Komárno,
overeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, dňa 01.07.2020 pod číslom 544/2020
od Ágnes Gőgh, rod. Gőgh, bytom Šafárikova 3053/23, Kolárovo, za kúpnu cenu 55,- €/m2,
celkom 2.915,- € (slovom: Dvetisícdeväťstopätnásť Eur) s tým, že výdavky spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci;
2. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako nadpolovičnú väčšinu prítomných
poslancov odkúpenie nehnuteľnosti – časť pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom
28455/557 v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 1395, druh pozemku záhrada o výmere 54 m2,
novovytvorená parcela reg. „C“ s parc. č. 28456/764 na základe geometrického plánu č.
44250207-11/2020 zo dňa 18.06.2020 vyhotoveného Geo-pont s.r.o., ul. Jókaiho 21, Komárno,
overeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, dňa 01.07.2020 pod číslom 544/2020
od Takácsová Aurélia, rod. Szépeová a manž. Takács Štefan, rod. Takács, obaja bytom
Mierová 115, Kolárovo, za kúpnu cenu 55,- €/m2, celkom 2.970,- €, (slovom:
Dvetisícdeväťstosedemdesiat Eur), s tým, že výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujúci
3. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako nadpolovičnú väčšinu prítomných
poslancov odkúpenie nehnuteľnosti – časť pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom
28455/562 v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 1890, druh pozemku záhrada o výmere 411 m2,
novovytvorená parcela reg. „C“ s parc. č. 28456/766 na základe geometrického plánu č.
44250207-11/2020 zo dňa 18.06.2020 vyhotoveného Geo-pont s.r.o., ul. Jókaiho 21, Komárno,
overeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, dňa 01.07.2020 pod číslom 544/2020
od Madariová Henrietta, rod. Csizmadiová, bytom Rábska 1327/17, Kolárovo a Nagy
Gabriel, rod. Nagy, Partizánska 1136/9, Kolárovo za kúpnu cenu 55,- €/m2, celkom 22.605,€, (slovom: Dvadsaťdvatisícšesťstopäť Eur)s tým, že výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti
hradí kupujúci
4. Finančné výdavky spojené s úhradou kúpnej ceny novovytvorených pozemkov
a.) parc. č. 28456/763 za
2 915,-€
b.) parc.č. 28456/764 za
2 970,-€
c.) 28456/766 za
22 605,-€
=================================================
Celkom vo výške:
28.490,- €
hradiť z poskytnutého voľného zostatku úverového rámca mesta;
5. Ďalšie investičné náklady vznikajúce v súlade s uznesením MsZ č. 380/2020-C/1,2,3 zo dňa
22.06.2020 ako vyvolané investície spojené s odkúpením pozemkov v max. výške do 5 000,-€ a
hradiť z poskytnutého a voľného zostatku úverového rámca mesta
B./ žiada
1. primátora mesta podpísanie kúpnej zmluvy s predávajúcimi uvedenými v časti A./ tohto
uznesenia a podať návrhy na vklad v zrýchlenom režime na katastrálny úrad.
v Kolárove, dňa 28.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 392/2020
uznesenie
k návrhu na predĺženiu nájomných zmlúv na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. CUNGI, s.r.o., IČO: 52356043, zast. Ladislav Kalmár – konateľ, Kostolné nám. 23, 946 03
Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky
o výmere 1,7365 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej zmluvy o nájme
poľnohospodárskej pôdy č. 2320/2019 zo dňa 27.09.2019, platnosť tejto zmluvy skončí
30.9.2020. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalší 1 rok.
2. CUNGI, s.r.o., IČO: 52356043, zast. Ladislav Kalmár – konateľ, Kostolné nám. 23, 946 03
Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky
o výmere 8,5006 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej zmluvy o nájme
poľnohospodárskej pôdy č. 124/2015-PP zo dňa 05.10.2020, platnosť tejto zmluvy skončí
30.9.2020. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
3. Dezider Nagy, L. Novomeského 21, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na poľnohospodárske pozemky o výmere 15 ha, ktoré boli predmetom aj
predchádzajúcej zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 76/2015-PP zo dňa 05.10.2015,
platnosť tejto zmluvy skončí 30.9.2020. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších
5 rokov.
4. Ing. František Forró, Vrbová 10, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na poľnohospodárske pozemky o výmere 6,9550 ha, ktoré boli predmetom aj
predchádzajúcej zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 11/2015-PP zo dňa 05.10.2015,
platnosť tejto zmluvy skončí 30.9.2020. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších
5 rokov.
5. Tibor Pál, Dunajská 1, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na
poľnohospodárske pozemky o výmere 4 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej zmluvy
o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 79/2015-PP zo dňa 05.10.2015, platnosť tejto zmluvy skončí
30.9.2020. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
B./schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy ako prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia predmetné pozemky už dlhodobo prenajímajú
a nájomcovia spĺňajú podmienky na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13 ods. 2
zákona č. 504/2003 Z.z. pre:
a.) CUNGI, s.r.o. IČO: 52356043, zast. Ladislav Kalmár – konateľ, Kostolné nám. 23, 946 03
Kolárovo – zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy o výmere 1.7365 ha na pozemkoch
vedených v LPIS ako diel v 1302/1 Bodzianske Lúky na parcele registra „C“ v k.ú.
Kolárovo č. 28451/197 na dobu určitú - 1 rok
b.) CUNGI, s.r.o. IČO: 52356043, zast. Ladislav Kalmár – konateľ, Kostolné nám. 23, 946 03
Kolárovo – zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy o výmere 8,5006 ha na pozemkoch
vedených v LPIS ako diel v 5201/1 Bodzianske Lúky na parcele registra „E“ v k.ú.
Kolárovo č. 27268 na dobu určitú - 5 rokov
c.) Dezider Nagy, L. Novomeského 21, 946 03 Kolárovo – zámer prenájmu poľnohospodárskej
pôdy o výmere 15 ha na pozemkoch vedených v LPIS ako diel v 9503/1 Nesvady v k.ú.
Kolárovo na parcele registra „C“ p.č. 28471/1 na dobu určitú – 5 rokov
d.) Ing. František Forró , Vrbová 10, 946 03 Kolárovo – zámer prenájmu poľnohospodárskej
pôdy o výmere 6,9550 ha na pozemkoch vedených v k.ú. Kolárovo na parcele registra „E“
p.č. 8713 v k.ú. Kolárovo na parcele registra „E“ p.č. 8714/2 na dobu určitú – 5 rokov

e.) Tibor Pál, Dunajská 1, 946 03 Kolárovo - zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy
o výmere 4 ha na pozemkoch vedených v LPIS ako diel v 6902/1 Zemné na parcele registra
„E“ v k.ú. Kolárovo č. 8713 na dobu určitú – 5 rokov
za nasledovných podmienok:
 Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
 Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
 Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych
plodín,
 Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B
tohto uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo.
C./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B./ tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia.
v Kolárove, dňa 28.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 393/2020
uznesenie
k voľbe členov Komisie ochrany verejného poriadku pri MsZ a schválenie náplne pracovnej
činnosti komisie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh predsedu Komisie ochrany verejného poriadku pri MsZ na zloženie komisie a návrh
na návrh na doplnenie pôsobnosti, úloh a náplne pracovných činností komisie v zmysle
predkladaného materiálu
B./ schvaľuje
1. Pôsobnosť, úlohy a náplň pracovných činností komisie ochrany verejného poriadku:
Svojou činnosťou sa podieľa na zabezpečovaní verejného poriadku v meste v súlade so štatútom
MsP a na dodržiavaní všeobecne záväzných noriem mesta
 Pravidelne hodnotí a podáva návrhy na zdokonalenie štruktúry, organizácie a odbornej
činnosti mestskej polície
 Spolupracuje s mestskou políciou pri ochrane majetku mesta.
 Podieľa sa na tvorbe a posudzovaní nových všeobecne záväzných nariadení v oblasti
verejného poriadku a vydáva k nim odborné stanoviská.
 Svojou činnosťou sa podieľa na podnecovaní vybudovania a rozširovania kamerového
systému v meste na monitorovanie vytypovaných častí mesta a mestských častí.
 Odporúča možnosti podávania projektov k získaniu fin. dotácií v záujme ochrany verejného
poriadku(kamerový systém), bezpečnosti , prevencie kriminality a zvýšenia bezpečnosti
dopravy.
 V spolupráci s komisiou výstavby a územného plánovania rieši bezpečnosť dopravy,
bezpečnosť miestnych komunikácií, komunikácií v mestských častiach, vrátane poľných
ciest.

Podáva návrhy a prerokuje otázky súvisiace s cestnou premávkou v Kolárove a jeho
mestských častiach (prechody pre chodcov, svetelná signalizácia, semafory atď).
 Prerokúva žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.
 Podieľa sa pri zabezpečovaní osláv, jarmoku, mítingov, významných spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí.
 Sleduje a vyhodnotí stav verejného poriadku v meste a jeho mestských častiach a navrhuje
opatrenia na zlepšenie
 V spolupráci s mestskou políciou zabezpečuje ochranu mládeže pred návykovými látkami.
/protidrogová činnosť/
 Zmapuje, podáva návrhy a spolupodieľa sa na postupnom riešení problematiky
marginalizovanej skupiny obyvateľstva v Kolárove (s hlavným zameraním na dodržiavanie
poriadku verejného priestranstva a ochranu zdravého životného prostredia v lokalite osada
Dankó Pistu)
 Rieši možnosť zavedenia terénnej sociálnej práce (v spolupráci so Sociálnou, zdravotnou
a bytovou komisiou) vzhľadom na zlepšenie verejného poriadku v marginalizovaných
lokalitách (Osada Dankó Pistu, Pačérok mestské časti atď.), vo verejných parkoch
a priestranstvách.
 Rieši možnosť zavedenia hliadkovej činnosti (občianska stráž) v jednotlivých častiach
mesta.
 Zaujme stanovisko k hodnotiacim materiálom činnosti mestskej polície
 Dohliada na verejný poriadok a verejnú bezpečnosť na detských ihriskách
 Dohliada na stav túlavých zvierat, podáva návrhy na činnosť, propagáciu a osvojenie zvierat
formou rôznych spoločenských aktivít (medializácia, využívanie finančných dotácií),
dohliada na stav a podáva návrhy na prípadné rozšírenie karanténnej stanice pre túlavé
zvieratá.
 Podieľa sa na tvorbe moderných technických riešení, ktoré zjednodušujú a zrýchľujú
sústavne udržateľnú verejnú bezpečnosť v meste, a to napr. vytvorením na to určenej
mobilnej aplikácie
2. zmenu Organizačného poriadku Mestského zastupiteľstva v Kolárove na volebné obdobie 20182022 nasledovne:
V Článku 7 Komisie celý bod 13. g) sa nahrádza bodom 13. g) v znení:
Komisia ochrany verejného poriadku
Svojou činnosťou sa podieľa na zabezpečovaní verejného poriadku v meste v súlade so štatútom
MsP a na dodržiavaní všeobecne záväzných noriem mesta
 Pravidelne hodnotí a podáva návrhy na zdokonalenie štruktúry, organizácie a odbornej
činnosti mestskej polície
 Spolupracuje s mestskou políciou pri ochrane majetku mesta.
 Podieľa sa na tvorbe a posudzovaní nových všeobecne záväzných nariadení v oblasti
verejného poriadku a vydáva k nim odborné stanoviská.
 Svojou činnosťou sa podieľa na podnecovaní vybudovania a rozširovania kamerového
systému v meste na monitorovanie vytypovaných častí mesta a mestských častí.
 Odporúča možnosti podávania projektov k získaniu fin. dotácií v záujme ochrany verejného
poriadku(kamerový systém), bezpečnosti , prevencie kriminality a zvýšenia bezpečnosti
dopravy.
 V spolupráci s komisiou výstavby a územného plánovania rieši bezpečnosť dopravy,
bezpečnosť miestnych komunikácií, komunikácií v mestských častiach, vrátane poľných
ciest.
 Podáva návrhy a prerokuje otázky súvisiace s cestnou premávkou v Kolárove a jeho
mestských častiach (prechody pre chodcov, svetelná signalizácia, semafory atď).
 Prerokúva žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.
 Podieľa sa pri zabezpečovaní osláv, jarmoku, mítingov, významných spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí.















Sleduje a vyhodnotí stav verejného poriadku v meste a jeho mestských častiach a navrhuje
opatrenia na zlepšenie
V spolupráci s mestskou políciou zabezpečuje ochranu mládeže pred návykovými látkami.
/protidrogová činnosť/
Zmapuje, podáva návrhy a spolupodieľa sa na postupnom riešení problematiky
marginalizovanej skupiny obyvateľstva v Kolárove (s hlavným zameraním na dodržiavanie
poriadku verejného priestranstva a ochranu zdravého životného prostredia v lokalite osada
Dankó Pistu)
Rieši možnosť zavedenia terénnej sociálnej práce (v spolupráci so Sociálnou, zdravotnou
a bytovou komisiou) vzhľadom na zlepšenie verejného poriadku v marginalizovaných
lokalitách (Osada Dankó Pistu, Pačérok mestské časti atď.), vo verejných parkoch
a priestranstvách.
Rieši možnosť zavedenia hliadkovej činnosti (občianska stráž) v jednotlivých častiach
mesta.
Zaujme stanovisko k hodnotiacim materiálom činnosti mestskej polície
Dohliada na verejný poriadok a verejnú bezpečnosť na detských ihriskách
Dohliada na stav túlavých zvierat, podáva návrhy na činnosť, propagáciu a osvojenie zvierat
formou rôznych spoločenských aktivít (medializácia, využívanie finančných dotácií),
dohliada na stav a podáva návrhy na prípadné rozšírenie karanténnej stanice pre túlavé
zvieratá.
Podieľa sa na tvorbe moderných technických riešení, ktoré zjednodušujú a zrýchľujú
sústavne udržateľnú verejnú bezpečnosť v meste, a to napr. vytvorením na to určenej
mobilnej aplikácie

C./ volí
1. za člena Komisie ochrany verejného poriadku:
1. JUDr. Ing. Iveta Némethová, bytom Ľ. Podjavorinskej 6, 946 03 Kolárovo
2. Gyula Visnyei, bytom Petőfiho rad 31, 946 03 Kolárovo
3. István Lengyel, bytom Vrbová 13, 946 03 Kolárovo
4. Ottó Németh, bytom Brnenské nám. 8/11, 946 03 Kolárovo
5. Peter Marosi, Športová 954/6, 946 03 Kolárovo,
6. JUDr. Peter Papáček, PhD., Mlynská 26, 946 03 Kolárovo
7. Kristián Kertai, Malodunajská 2990/11, 946 03 Kolárovo
8. Tomáš Jancsó, Agátová 56, 946 03 Kolárovo
9. Szilárd Nagy, Pražské nám. 37/5, 946 03 Kolárovo
10. Imrich Sztojka, L. Novomeského 2, 946 03 Kolárovo
v Kolárove, dňa 28.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 394/2020
uznesenie
k schváleniu členov posudzovacej komisie na finančnú výpomoc rodinám postihnutých pandémiou
COVID-19
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh podľa časti C./1 uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 370/2020 zloženie
komisie na posudzovanie žiadostí v súvislosti s dobrovoľnou zbierkou s názvom „Solidarita
a podpora pre rodiny na území mesta Kolárovo – COVID-19“ a to v zložení totožnom, ako je
Komisia sociálna, zdravotná a bytová zriadená pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kolárovo a 10
ďalších členov
B./ schvaľuje
1. zloženie komisie na posudzovanie žiadostí v súvislosti s dobrovoľnou zbierkou s názvom
„Solidarita a podpora pre rodiny na území mesta Kolárovo – COVID-19“ a to v zložení
totožnom, ako je Komisia sociálna, zdravotná a bytová zriadená pri Mestskom zastupiteľstve
mesta Kolárovo a 10 ďalších členov:
1. Karol Beck, Mierová 86, 946 03 Kolárovo
2. Mgr. Andrea Rigó, Kollárova 14, 946 03 Kolárovo
3. Ing. Jenő Nagy, Školská 1/9, 946 03 Kolárovo
4. Tivadar Marosi, Orechová 41, 946 03 Kolárovo
5. Ing. Béla Angyal, Rábska 27, 946 03 Kolárovo
6. Mgr. István Samu, Mierová 37, 946 03, Kolárovo
7. Attila Forgács, Školská 2743/3, 946 03 Kolárovo
8. Ing. Ladislav Ferencz, Česká 19, 946 03 Kolárovo
9. Bc. Ernő Kárpáty, Komárňanská 6, 946 03 Kolárovo
10. Mgr. Ing. Tibor Forró , Školská 23/43, 946 03 Kolárovo
v Kolárove, dňa 28.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 395/2020
uznesenie
k návrhu na prechodné odpustenie platenia nájomného za nebytový priestor v zdravotnom stredisku
– lekáreň BENU Slovensko a.s. na obdobie prestavby budovy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Žiadosť BENU SK 89, s.r.o., Pribylinská 2/A, Bratislava-Rača 83 104, podanú vo veci
odpustenia nájomného a úhrad spojeného s užívaním nebytových priestorov v budove
Zdravotného strediska na Brnenskom nám. č. 4, Kolárovo, z dôvodu zahájenia rekonštrukcie
zdravotného strediska zo strany Mesta Kolárovo a dočasného uzavretia priestorov lekárne pre
výkon stavebných prác.

B./ schvaľuje
1. odpustenie nájomného a pozastavenie úhrad spojených s užívaním nebytového priestoru v časti
studená voda s platnosťou od 14.7.2020 na dobu počas platnosti obmedzení činnosti v súvislosti
s Oznámením o začatí stavebných prác spojených s rekonštrukciou zdravotného strediska
v rámci realizácie projektu „Centrum integrovanej starostlivosti v mesta Kolárovo“ zo dňa
30.6.2020
v Kolárove, dňa 28.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 396/2020
uznesenie
k odsúhlaseniu opravy chyby v katastrálnom aparáte geodetického zamerania
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vypracovaný záznam podrobného merania zmien G5 súkromným geodetom Attila Vörös –
VattiGEO Komárno, za účelom opravy chyby v katastrálnom operáte – vyriešenie nezrovnalosti
a nesúladov v evidovaní pozemkov v súboru geodetických informácií
B./ schvaľuje
1. vypracovaný záznam podrobného merania na opravu chyby v katastrálnom operáte G5,
katastrálne územie Kolárovo, ZPMZ č. 7334, ktorý bude podkladom k vyriešeniu nezrovnalostí
a nesúladov v evidovaní pozemkov v súbore geodetických informácií
2. zníženie výmer parciel č.:
- 28445/253 vo vlastníctve mesta Kolárovo vedenej na LV č. 4941 evidovanej v registri „C“
zapísanej ako orná pôda v rozlohe 6 256 m2 o 543 m2 na 5713 m2 a
- 28445/254 vo vlastníctve mesta Kolárovo vedenej na LV č. 4941 evidovanej v registri „C“
zapísanej ako orná pôda v rozlohe 7 851 m2 o 261 m2 na 7 590 m2
v Kolárove, dňa 28.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č.397/2020
uznesenie
k návrhu na finančnú výpomoc pre postihnuté rodiny mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť Lakatos Vojtecha, osada Dankó Pistu 52, 946 03 Kolárovo zo dňa 14.07.2020
o poskytnutie materiálnej pomoci
2. žiadosť rodiny Árgyusiovej, bytom Ul. Novomeského 29, Kolárovo zo dňa 21.7.2020 o sociálnu
výpomoc
B./ schvaľuje
1. poskytnutie materiálnej pomoci v zmysle §3 ods. 4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v hodnote 1.000,-.€ z rozpočtu mesta, na zabezpečenie bývania pre

Lakatos Vojtecha, osada Dankó Pistu 52, 946 03 Kolárovo, z dôvodu náhlej núdze spôsobenej
požiarom (zhorenie rodinného domu)
2. sociálnu výpomoc pre rodinu Árgyusiovú, bytom Ul. Novomeského 29, Kolárovo v hodnote
5.000,-€
v Kolárove, dňa 23.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 398/2020
uznesenie
k projektu „Podpora prístupu k pitnej vode pre MRK v mestskej časti Pačérok“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 385/A./1./2020 zo dňa 22.06.2020
B./ schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok sprostredkovateľskému orgánu s názvom
„Podpora prístupu k pitnej vode pre MRK v mestskej časti Pačérok“
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1
2. Celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 129.991,28 Eur
Slovom: jednostodvadsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatjeden/28
3. Požadovaná výška NFP vo výške 123 491,72 Eur
Slovom: jednostodvadsaťtritisícštyristodeväťdesiatjeden/72
4. Zabezpečenie povinného spolufinancovania vo výške 5% - 6 499,56 Eur
Slovom: šesťtisícštyristodeväťdesiatdeväť/56
5. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu
v Kolárove, dňa 28.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 399/2020
uznesenie
k rokovaniu medzi Mestom Kolárovo a Spolkom Vodný mlyn Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada
1. primátora mesta vyvolať spoločné rokovanie v priebehu augusta r. 2020 medzi Mestom
Kolárovo a zástupcom Spolku Vodného mlyna Kolárovo vo veci riešenia havarijného stavu
kolesa Vodného mlyna, ďalej hľadať ďalší postup pri riešení vlastníckych vzťahov a získať
účasť mesta v OZ Spolok Vodný mlyn.
v Kolárove, dňa 28.7.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

