Uznesenie
z 41. riadneho zasadnutia Mestské zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.07.2010
č. 848/2010
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 z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 849/2010
uznesenie
k vyhodnoteniu odvedených prác v rámci aktivačnej činnosti za obdobie
od 1.12.2009 do 31.5.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie odvedených prác v rámci aktivačnej činnosti za obdobie od 1.12.2009
do 31.05.2010
č. 850/2010
uznesenie
k Správe o stave rozostavaných investičných akciách mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu primátora mesta o stave rozostavaných investičných akciách mesta Kolárovo
a preinvestovaných čiastok ku dňu 31.05.2010
č. 851/2010
uznesenie
k Informatívnej správe MsÚ o zabezpečení volieb do orgánov samosprávy mesta konaných
dňa 27.11.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu MsÚ o organizačno-technickom zabezpečení volieb do samosprávnych orgánov
mesta, konaných dňa 27.11.2010
B./ schvaľuje
1. vytvorenie volebných miestností a okrskov nasledovne:
Okrsok
Volebná miestnosť
Ulice
číslo
1
Čárda na Veľkom Ostrove
Veľký Ostrov
2
Administratívna budova PD –farma Pačérok, Veľká Gúta
nosníc,
3
Reštaurácia Zlatý Klas
Bratislavská, Částa 1-55, Horný rad,
Horná, Jánošíkova, Jes.nábreţie, Jókaiho,

4

Klub dôchodcov Ul.dlhá 29

5

Centrum voľného času
Mostová ul. 2

6

Mestské kultúrne stredisko
Kostolné nám.4

7

Mestský úrad, Kostolné
nám. 1
Špeciálna ZŠ Lesná ul. 9

8

9

ZŠ s VJM F.Rákócziho II.
na ul. Palkovicha 3

10

Hostinec na Os. Dankó Pistu

Krátka, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Malinová,
Malodunajská, Poľovnícka, Rad Puruk,
Sládkovičova, Agátová
Kostolné nám., Mlynská, Vrbová, Studená
strana, Práce, Hlboká, Hlavná,
Harcsová, Poľná, Dlhá
Štúrova, Víťazstva, Remeselnícka, Praţské
nám., Petőfiho rad, Partizánska, Obrancov
mieru, Mostová
Staničná, Budovateľská, Částa 56-90,
I.Madácha, Kossuthova, Kráľka,
Os.Reviczkého, Priem.areál, Rábska
Športová, Ţelezničný rad, Sv.Anny,
Trávnická, V.Palkovicha, Slovenská,
Bočná, Brnenské nám., Nová, Školská, Trţná,
Krajná, Sláviková, Rybárska, Ruţová,
Podhájska, Okt.námestie, Mierová, Lesná,
Jazerná, Gy.Klapku, A.Bernoláka,
M.R.Štefánika,
Orechová, Kollárova, Záhradnícka, Slobody,
Šafárikova, Radnótiho, Kvetná,
Komárňanská, Česká, Dolná,
L.Novomeského, Kríţna,
Jilemnického, Trnavská, Topoľová,
Švermova, Slnková, Rovná, Roľnícka,
Povaţská, Osada Dankó P., Mládeţnícka,
Hviezdoslavova, Dunajská, Banícka,
Východná, Novozámocká

č. 852/2010
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 9/2010 na vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií pri voľbách do samosprávnych orgánov mesta,
konaných dňa 27.11.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 9/2010 na vyhradenie mesta na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií pri voľbách do samosprávnych orgánov mesta, konaných dňa
27.11.2010, podľa predloţeného návrhu
č. 853/2010
uznesenie
k určeniu podmienok podľa § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. i. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Konanie volieb do orgánov samosprávy Mesta Kolárovo dňa 27.11.2010 od 7,00
hodín do 20,00 hodín.

2. výkon funkcie primátora na 100%-ný úväzok a to na celé funkčné obdobie podľa §
11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
3. za účelom zabezpečenia volieb do samosprávnych orgánov mesta, konaných 27.11.
2010, mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov 19 osôb, podľa § 11 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Utvorenie volebných obvodov v počte 2, v tom počet poslancov 10 resp. 9 osôb,
volebné obvody sa skladajú z uvedených okrskov a počtu poslancov:
Volebný obvod č. 1: volebné okrsky č. 1,3,4,6,7
10 poslancov
Volebný obvod č. 2: volebné okrsky č. 2,5,8,9,10
9 poslancov
č. 854/2010
uznesenie
k Informatívnej správe MsÚ o zabezpečení konania referenda dňa 18.09.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu MsÚ o organizačno-technickom zabezpečení konania referenda dňa 18.09.2010
B./ schvaľuje
1. vytvorenie volebných miestností a okrskov na konanie referenda nasledovne:
Volebná miestnosť
Ulice
Okrsok
číslo
1
Čárda na Veľkom Ostrove
Veľký Ostrov
2
Administratívna budova PD –farma Pačérok, Veľká Gúta
nosníc,
3
Reštaurácia Zlatý Klas
Bratislavská, Částa 1-55, Horný rad,
Horná, Jánošíkova, Jes.nábreţie, Jókaiho,
Krátka, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Malinová,
Malodunajská, Poľovnícka, Rad Puruk,
Sládkovičova, Agátová
4
Klub dôchodcov Ul.dlhá 29
Kostolné nám., Mlynská, Vrbová, Studená
strana, Práce, Hlboká, Hlavná,
Harcsová, Poľná, Dlhá
5
Centrum voľného času
Štúrova, Víťazstva, Remeselnícka, Praţské
Mostová ul. 2
nám., Petőfiho rad, Partizánska, Obrancov
mieru, Mostová
6
Mestské kultúrne stredisko
Staničná, Budovateľská, Částa 56-90,
Kostolné nám.4
I.Madácha, Kossuthova, Kráľka,
Os.Reviczkého, Priem.areál, Rábska
Športová, Ţelezničný rad, Sv.Anny,
Trávnická, V.Palkovicha, Slovenská,
7
Mestský úrad, Kostolné
Bočná, Brnenské nám., Nová, Školská, Trţná,
nám. 1
8
Špeciálna ZŠ Lesná ul. 9
Krajná, Sláviková, Rybárska, Ruţová,
Podhájska, Okt.námestie, Mierová, Lesná,
Jazerná, Gy.Klapku, A.Bernoláka,
M.R.Štefánika,

9

ZŠ s VJM F.Rákócziho II.
na ul. Palkovicha 3

10

Hostinec na Os. Dankó Pistu

Orechová, Kollárova, Záhradnícka, Slobody,
Šafárikova, Radnótiho, Kvetná,
Komárňanská, Česká, Dolná,
L.Novomeského, Kríţna,
Jilemnického, Trnavská, Topoľová,
Švermova, Slnková, Rovná, Roľnícka,
Povaţská, Osada Dankó P., Mládeţnícka,
Hviezdoslavova, Dunajská, Banícka,
Východná, Novozámocká

č. 855/2010
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 8/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 19/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 8/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 19/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Kolárovo, podľa predloţeného návrhu
č. 856/2010
uznesenie
k vyhodnoteniu školského autobusu ku dňu 30.6.2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie prevádzky školského autobusu ku dňu 30.06.2010
B./ ukladá MsÚ
1. zvýšené výdavky na prevádzkovanie školského autobusu v roku 2010 v sume cca 340 €
riešiť v rámci úpravy rozpočtu mesta na rok 2010
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
2. vyhodnotiť prevádzku školského autobusu ku dňu 31.12.2010
Zodpovedný: Ing. Takács Imrich
č. 857/2010
uznesenie
k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2010/2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2010/2011

č. 858/2010
uznesenie
k návrhu na organizáciu školského roka 2010/2011 v ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ, vrátane moţnosti
vyučovania ľudového tanca v CVČ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh na organizáciu školského roka 2010/2011 v ZŠ,, MŠ, ZUŠ a CVČ, vrátane moţnosti
vyučovania ľudového tanca v CVČ
č. 859/2010
uznesenie
k zrušeniu uznesenia MsZ č.733/2010 A./3, zo dňa 1.2.2010 – vyučovanie ľudového tanca
v ZUŠ od šk. r. 2010/2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zrušenie uznesenia MsZ č. 733/2010 A./3, zo dňa 1.2.2010 – vyučovanie ľudového tanca
v ZUŠ od šk. r. 2010/2011
č. 860/2010
uznesenie
k ţiadosti CVČ Kolárovo o spoluúčasť mesta na projekte
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. spoluúčasť Mesta Kolárovo v čiastke 1000,-€ na realizáciu projektu „Rodinný futbal“
v areáli CVČ Kolárovo
č. 861/2010
uznesenie
k návrhu opatrení na zníţenie pohľadávok nájomcov bytov voči mestu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1. MsÚ prepracovať VZN mesta č. 3/2006 a 1/2007 na základe návrhu opatrení na zníţenie
pohľadávok nájomcov bytov voči mesta, podľa predloţeného materiálu JUDr. Agáty
Palackovej
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
Termín: septembrového zas. MsZ
2. mandatárovi písomne vypovedať nájomný vzťah podľa § 710 Občianskeho zákonníka po
trojmesačnom nezaplatení nájomného a po uplynutí výpovednej lehoty pristupovať
k súdnemu vymáhaniu pohľadávky
Zodpovedný: Ing. Dévai Alexander
Forróová Alţbeta
č. 862/2010
uznesenie
k Správe HKM o kontrolnej činnosti za obdobie január – jún 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o kontrolnej činnosti za obdobie január – jún 2010

č. 863/2010
uznesenie
k Správe HKM z následnej finančnej kontroly K 04/2010 HKM čiastka 1 aţ 6
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z následnej finančnej kontroly K 04/10 – čiastka 1 aţ 6
č. 864/2010
uznesenie
k návrhu podmienok voľby HKM mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. voľbu HKM mesta Kolárovo dňa 27.9.2010
2. pracovný pomer HKM na 50% pracovný úväzok na dobu určitú od 1.11.2010 do
31.10.2016
3. podmienky voľby (výberového konania) HKM mesta Kolárovo podľa predloţeného návrhu
4. uverejnenie podmienok voľby HKM mesta Kolárovo na úradnej tabuli mesta Kolárovo, na
internetovej stránke mesta Kolárovo a v Gúta TV s.r.o. Kolárovo
č. 865/2010
uznesenie
ku kontrole pripravenosti technicko-organizačného zabezpečenia 26. kolárovského jarmoku
a 17. ročníka hádzanárskeho turnaja Kolárovo CUP – 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu pripravenosti technicko-organizačného zabezpečenia 26. kolárovského jarmoku
a 17. ročníka hádzanárskeho turnaja Kolárovo CUP – 2010
B./ schvaľuje
1. uzavretie štátnej cesty v termíne od 15.8.2010 - 06.00 hod. do 15.8.2010 – 20.00 hod.
od Kvetinárstva Mini Flóra po nákupné stredisko COOP Supermarket
2. delegáciu do druţobného mesta Mezőberény dňa 20.8.2010
č. 866/2010
uznesenie
k návrhu na zloţenie dočasnej odbornej komisie na riešenie povodňovej situácie na území
mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ poveruje
1. primátora mesta Kolárovo zvolaním spoločného rokovania vedenia Mesta Kolárovo
a vedenia SVP, š.p. – Správa vnútorných vôd, Komárno vo veci vypracovania predbeţného
hodnotenia povodňového rizika, jeho prehodnotenia a aktualizovania osobitne za k.ú.
Mesta Kolárovo v zmysle vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia SR zo dňa
22.06.2010, ktorá nadobudla účinnosť dňom 15.07.2010

B./ schvaľuje
1. vyčlenenie finančnej čiastky 3405,-€ na vypracovanie zamerania Cigánskeho kanála,
Horného odvodňovacieho kanála a Dolného odvodňovacieho kanála v intraviláne mesta
Kolárovo, na základe cenovej ponuky firmy Vatti GEO – Vörös Attila, Dunajské nábreţie
14, 945 01 Komárno
C./ ukladá MsÚ
1. zabezpečiť monitoring prietočnosti a vyčistenie odvodňovacích kanálov, ktoré sú v majetku
Mesta Kolárovo a majú za úlohu pozbierať v prvom rade daţďovú vodu z jednotlivých ulíc
na území mesta, prípadne aj z otvorených zberných nádrţí. Jedná sa o nasledovné
odvodňovacie kanály:
a.) Cigánsky kanál
začiatok:
otvorené zberače – pri pozemku VÚB, v lokalite za budovou
Hasičského a záchranného zboru na Ul. podhajskej, lokalita lesoparku
medzi Ul. podhajská a jazerná,
koniec:
prostredníctvom čističky vyústenie do rieky Váh
b.) Horný odvodňovací kanál
začiatok:
otvorené zberače medzi Ul. Sládkovičova a Bratislavská, za záhradami
Ulíc harcsová a hlavná,
koniec:
opustením nádvoria firiem je napojený na kanál Asód - Čergov
c.) Dolný odvodňovací kanál
začiatok:
otvorený zberač na kriţovatke ulíc Novozámocká - Komárňanská
koniec:
po Ul. orechovej vyústenie do kanála Asód - Čergov
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
a.) zabezpečiť monitoring
b.) predloţiť návrh na prečistenie na zasadnutie MsZ
c.) zabezpečiť prečistenie v súlade s uznesením
MsZ o septembrového zasadnutia MsZ

Termín:
do 13.08.2010
septembrové zasadnutie MsZ/2010
do 30.11.2010

D./ menuje
1. dočasnú odbornú komisiu na riešenie následkov povodňovej situácie, ktoré sa vyskytli
v časovom intervale od 19.05.2010 – do 23.06.2010 v nasledovnom zloţení:
Imrich Árgyusi, Tibor Horváth, Ing. Štefan Bogár, Ing. Štefan Kucsera, Ing. Alexander
Gőgh, Ladislav Szellár, Attila Fekete, Imrich Forró, Ladislav Dócza, Ing. Andrej Kürti,
Árpád Tóth, Gyula Visnyei
Úlohy dočasnej komisie:
a.) zabezpečiť previerku čistoty a prietočnosti všetkých otvorených ako aj zakrytých jarkov
na obývanom území Mesta Kolárovo podľa jednotlivých ulíc
Termín: priebeţne od 26.7.2010
do 31.8.2010
b.) nedostatky elementárneho charakteru (prečistenie jarkov) pokosenie trávy alebo buriny
zabezpečiť operatívne za úzkej spolupráci príslušného spoluobčana, prípadne za
pomoci zamestnancov aktivačnej činnosti, na základe doporučenia odbornej komisie
Termín: priebeţne od 01.08.2010
c.) v prípade závad váţnejšieho charakteru (prepadnuté premostenie) medzi jarkami,
prípadne rozbité odvodňovacie potrubie, chýbajúci vyvloţkovanie jarkov, kde ešte nie

je ţiadúca malá mechanizácia, je treba postupovať taktieţ operatívne , po odsúhlasení
nákupu vodovodného potrubia a odvodňovacích stavebných dielcov primátorom mesta
Termín: priebeţne od 1.8.2010
d.) v prípade závad váţnejšieho charakteru (kde sa vyţaduje malá, prípadne ťaţká
mechanizácia) vyhotoviť súpis potrieb inštalačného materiálu, mechanizačných
prostriedkov, súčasne pripraviť kalkuláciu očakávaných výdavkov a návrh poţiadavky
finančných potrieb preloţiť na septembrové zasadnutie MsZ
Termín: septembrové zas. MsZ
2010
e.) osobitnú pozornosť je treba venovať mestskej časti Pačérok, ďalej uliciam: Orechová,
Mierová, Staničná, Komárňanská, Ruţová, Budovateľská, Radnótiho a Česká, taktieţ aj
lokalite na Osade Dankó Pistu. Keďţe v rámci týchto verejných priestranstiev sa
vyskytujú najväčšie problémy s odvodňovaním ulíc, pripraviť návrh:
1. spôsobu riešenia funkčnosti odvodňovacieho systému vr.
zamerania spádovosti existujúcich jarkov,
2. kalkulácie finančných potrieb, na odstránenie závad, na potrebu
dobudovania poškodeného odvodňovacieho systému – cieľom
zabezpečenia jeho funkčnosti,
3. projektovej dokumentácie pre tie obývané lokality (časti mesta),
ktoré čiastočne alebo vôbec nemajú doriešené odvodňovanie
verejných priestranstiev
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: októbrové zas. MsZ
č. 867/2010
uznesenie
k návrhu na vyplatenie polročnej odmeny pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta,
HKM a poslancov MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie odmeny za I. polrok 2010 pre:
a.) primátora mesta p. Horváth Árpáda vo výške 15 % zo základného tarifného platu podľa
priloţenej tabuľky
b.) zástupcu primátora mesta p. Árgyusi Imricha vo výške 15% zo základného tarifného
platu podľa priloţenej tabuľky
c.) hlavného kontrolóra mesta Ing. Nagy Eugena vo výške 10% zo základného tarifného
platu podľa priloţenej tabuľky
d.) poslancom MsZ vo výške 15% zo zaúčtovanej sumy v I. polroku 2010 podľa priloţenej
tabuľky
2. vyplatenie odmeny po stabilizácii finančnej situácie Mesta Kolárovo
č. 868/2010
uznesenie
k ţiadostiam o prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. osobitné uţívanie /prenájom/ verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č.
1565/1, Kostolnom nám. (vedľa štátnej cesty), na dobu neurčitú, s účinnosťou od

01.09.2010, za účelom umiestnenia 1 ks informačného zariadenia spevneného so zemou,
výmera informačno-reklamnej plochy 10,08 m2 za cenu 0,15 €/m2/denne, s 1 mesačnou
výpovednou lehotou, pre ţiadateľa: ATECH.NET s.r.o., Česká 20, 946 03 Kolárovo
2. osobitné uţívanie /prenájom/ verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č.
1410/1 (zeleň – vedľa VÚB), na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.09.2010, za účelom
umiestnenia 1 ks obojstranného informačného zariadenia spevneného so zemou, výmera
informačno-reklamnej plochy 2 x 10,08 m2 za cenu 0,15 €/m2/denne, s 3 mesačnou
výpovednou lehotou, pre ţiadateľa ATECH.NET s.r.o., Česká 20, 946 03 Kolárovo
3. osobitné uţívanie /prenájom/ verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č.
1394/16 na Ul. školskej, pred Športovou halou, vo výmere 28,5 m2 na dobu neurčitú, za
cenu 20,-€ za kaţdý aj neúplný m2 ročne, sezónne na obdobie od 1.5. do 31.8. príslušného
kalendárneho roka, s účinnosťou od 01.07.2010, za účelom zriadenia letnej terasy pri
bufete, pre ţiadateľa Papp Ladislava - Jam pub, Kostolné námestie 25, 946 03 Kolárovo
č. 869/2010
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. zánik predkupného práva vyznačeného v k.ú. Kolárovo na liste vlastníctva č. 12713
(vlastník Keszeli Milan. R. Keszeli, Rovná 1518/6, Kolárovo, v podiele 1/1) na základe V5489/07 v prospech Mesta Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo, IČO: 306517 na
nasledovné nehnuteľnosti reg. „C“:
- pozemok s parc.č. 28445/88 o výmere 830 m2
- pozemok s parc.č. 28445/90 o výmere 882 m2
- pozemok s parc.č. 28445/91 o výmere 954 m2
- pozemok s parc.č. 28445/388 o výmere 7333 m2
B./ schvaľuje
1. v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a.) ods. b.)
odpredaj pozemku reg. „C“ s parcelným číslom 28445/52 – druh pozemku zastavaná
plocha v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 338 m2 za zvýhodnenú cenu
0,30 €/m2 s výnimkou zo zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta pre
Magdalénu Szabóovú, rod. Fűriová, bytom Kolárovo, Rábska 957/54 s tým, ţe výdavky
spojené s prevodom hradí kupujúca
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 204/2007-A/6 zo dňa 26.11.2007
2. uznesenie MsZ č. 288/2008-C/2 zo dňa 31.03.2008
3. uznesenie MsZ č. 657/2009-B/2 zo dňa 28.09.2009
D./ odporúča primátorovi mesta
1. pred schválením ţiadosti o vydanie súhlasu – preukázanie zániku predkupného práva
vyznačeného na liste vlastníctva č. 12713 Keszeli Milana, bytom Kolárovo, Rovná 6,
rokovať so ţiadateľom ohľade zabezpečenia rezervy pre plánovaný obchvat mesta
Kolárovo, v súlade s územným plánom vo forme písomnej zmluvy medzi Mestom
Kolárovo, vlastníkom pozemku parcelné číslo 28445/3, 28445/94 a 28445/98 a ţiadateľom,
ako vlastníkom stavby na parcele číslo 28445/94 a stavby na parcele číslo 28445/98, ktoré
stavby sa v súčasnej dobe nachádzajú v dotknutom území

č. 870/2010
uznesenie
k prepracovanej zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy so spoločnosťou
BUTIBENZ s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vzhľadom na zmenené podmienky zo strany kupujúceho, návrh prepracovanej – doplnenej
Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 28451/197
o výmere 26207 m2 ostatné plochy a parc.č. 28451/750 o výmere 10000 m2 ostatné plochy
za dohodnutú kúpnu cenu 253 449,- € pre kupujúceho BUTIBENZ s.r.o. so sídlom
Gazdovský rad 10, Šamorín 931 01, IČO 36253502
B./ poveruje
1. primátora mesta k podpisu zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy v zmysle znenia
predloţeného zastupiteľstvu
č. 871/2010
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhlásenie zámeru mesta na prenájom školského bufetu ZŠ Mateja Korvína, Ul. školská
Kolárovo, účinnosťou od 01.09.2010 do 30.6.2011
2. obsah zápisnice zo zasadnutia sociálno-bytovej a zdravotnej komisie dňa 7.7.2010 bod. č.7
B./ schvaľuje
1. predĺţenie nájomnej zmluvy pre Renátu Ódorovú, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/7, od
01.08.2010 do 31.07.2011
2. odpredaj unimobunky v správe DP Globál Kolárovo pre Lakatošovú Henrietu a druha
Szabó Juraja za kúpnu cenu 200,-€. Úhrada bude realizovaná v 4 splátkach po 50,-€ do
31.7.2011
3 .na základe vyhodnotenia ponúk na uverejnený zámer mesta o prenájom nehnuteľnosti –
školského bufetu, prenájom školského bufetu v ZŠ M. Korvína, školská 6, Kolárovo na
dobu určitú od 01.09.2010 do 30.6.2011, za nájomné 8,30 €/m2/rok pre Evu Daniovú,
bytom Dolný tábor 146/3, Dedina Mládeţe
4. odpredaj dvojizbového bytu na Ul. Praţské nám. 36/3 Kolárovo, vo výmere 60,31 m2
formou verejnej súťaţe
C./ ukladá MsÚ
1. zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku predmetného bytu prostredníctvom
odborného znalca
2. zverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaţe s najniţšou predajnou cenou podľa
znaleckého posudku
Zodpovedný: Ing. Klára Oremová
Termín: august – september 2010

č. 872/2010
uznesenie
k výstavbe kruhového objazdu na kriţovatke ulíc Rábska, Kostolné nám. a ulica Mostová
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. ústne podanú správu primátora mesta Kolárovo o stave odovzdávacieho a preberacieho
konania, ďalej kolaudačného konania predmetnej stavebnej akcie, ktorého investorom je:
VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Dodávateľ: Cesty Nitra a.s. Nitra
B./ prerokovalo
1. súčasný stav investičnej akcie, ktorá sa vyznačuje úplnou dokončenosťou - vzhľadom na
skutočnosť, ţe stavebný pracovníci na stavbe uţ nepracujú min. od 10. júla 2010. Napriek
tomu cesta je naďalej trvale uzavretá, podľa prehlásenia primátora, získaného od p. Ing.
Slávika vedúceho odboru dopravy Krajského úradu v Nitre, do 4. augusta 2010.
C./ vyslovuje
1. nespokojnosť a hlboké rozhorčenie nad prístupom:
- investora stavby
- dodávateľa stavby
- príslušného špeciálneho stavebného úradu
kvôli neochote a byrokratickému prístupu vo veci neriešenia zabezpečenia plynulej
prevádzky na komunikáciach na území mesta Kolárovo.
D./ ţiada primátora mesta
1. v záujme rýchleho a neodkladného otvorenia uzavretej časti komunikácie ako aj v záujme
zmiernenia škôd na miestnych komunikáciách v majetku mesta Kolárovo zapríčinených
tranzitnou nákladnou dopravou prechádzajúcich cez mesto nasledovne:
1. Informovať elektronické médiá (TV JOJ, Markíza) o vzniknutej situácií , aj tlačené
médiá (ÚJ SZÓ, Dunatáj)
2. Zabezpečiť okamţité ukončenie trvalej uzávierky tejto kriţovatky na zodpovednosť
Mestského zastupiteľstva Kolárovo
3. Písomne vyţiadať o okamţité otvorenie predmetnej kriţovatky:
- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií,
- Príslušný špeciálny Stavebný úradu
- Nadriadený orgán príslušného špeciálneho Stavebného úradu
- Investora stavby – VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja
Termín: do 23.07.2010
č. 873/2010
k Správe HKM o stave likvidity príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o stave beţne likvidity príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
k 30.06.2010
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

