Uznesenia
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 10.2.2020

č. 293/2020
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 294/2020
uznesenie
k prenájmu posilňovne pre športový klub zápasenia v priestoroch telocvične Základnej školy J.A.
Komenského
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ vyhlasuje
1. v zmysle Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo, štvrtá časť, článok 13.
bod 17) na základe návrhu riaditeľa školy zo dňa 30.1.2020 miestnosť č. 42b s rozlohou 25,8 m2
a miestnosť č. 42c s rozlohou 26,0m2 v budove telocvične Základnej školy Jána Amosa
Komenského, Rábska 14, Kolárovo za dočasne prebytočnú
B./ schvaľuje
1. výpožičku a uzatvorenie zmluvy o výpožičke miestnosti č.42b s rozlohou 25,8 m2 a miestnosť č.
42c s rozlohou 26,0 m2 v budove telocvične Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska
14, Kolárovo so Športovým klubom Zápasenie Kolárovo, IČO: 17642957 na účely posilňovne na
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Povinnosťou užívateľa predmetu výpožičky
je aj úhrada preddavku, poprípade vyúčtovania elektrickej energie, úhrada ostatných režijných
výdavkov, ktoré v roku 2020 budú činiť mesačne 21,33 € a ktoré môžu byť ročne aktualizované
školou. Upratovanie priestorov posilňovne zabezpečí užívateľ. Montáž počítadla elektrickej
energie v škole zabezpečí zriaďovateľ.
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 295/2020
uznesenie
k Informatívnej správe o materiálno-technickom zabezpečení jednotlivých základných škôl
na území mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o materiálno-technickom zabezpečení jednotlivých základných škôl na
území mesta
B./ žiada
1. primátora mesta pripraviť návrh rekonštrukčných prác na budovách škôl a školských zariadení
na území mesta a zaradiť do krátkodobého investičného plánu
Zodpovedný: Ing. Imrich Takács
Termín: marcové zasadnutie MsZ
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 296/2020
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Centra
voľného času na volebné obdobie 2020-2025 s menovaním od 1.4.2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu Mestského úradu v Kolárove o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta
riaditeľa Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo s menovaním od 1.
apríla 2020
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 297/2020
uznesenie
k Pracovnému harmonogramu a náplne rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh časového harmonogramu zasadnutí a plán náplne rokovaní Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva v Kolárove na rok 2020

B./ schvaľuje
1. Časový harmonogram zasadnutí a plán náplne rokovaní Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva v Kolárove na rok 2020 podľa predloženého návrhu s doplnením o zasadnutie
mestského zastupiteľstva na deň 9.11.2020 a so zmenou termínu zasadnutia mestského
zastupiteľstva zo dňa 14.9.2020 na deň 21.9.2020
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 298/2020
uznesenie
k Informatívnej správe HKM o možnosti a podmienkach výstupu mesta
z STKO N-14 a.s. Neded
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu HKM o možnosti a podmienkach výstupu mesta z STKO N-14 a.s. Neded
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 299/2020
uznesenie
k Správe hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách v II. polroku 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledkoch kontroly za II. polrok 2019
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 300/2020
uznesenie
k Správe o kontrolnej činnosti HKM za rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 301/2020
uznesenie
k návrhu komisie školstva, vzdelávania a kultúry na prerozdelenie schválenej dotácie poskytnutej
od mesta spoločenským organizáciám na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh komisie školstva, vzdelávania a kultúry na prerozdelenie schválenej dotácie od mesta na
rok 2020 jednotlivým organizáciám
B./ schvaľuje
1. Priznanie dotácie z rozpočtu mesta na podporu projektov kultúrneho charakteru vo výške
12.542,-€ a iného verejnoprospešného charakteru vo výške 2.508,- € jednotlivým organizáciám
nasledovne:
P.č. Žiadateľ
1. ALMA-ART
2.
3.
4.
5.
6.

Cirkevná spojená škola PM
CSEMADOK
Gútai Jazzbarátok Köre
helloGúta
Klub priateľov vážnej hudby

7. Liga maďarských žien - MAL
8. Malodunajské rockové
divadlo
9. Matica slovenská miestny
odbor
10. Mlynček
11. OZ Kikelet
12. Spolok priateľov slov. kultúry
13. Spolok Viktora Palkovicha
14. Svetový strom obč. združenie
15. Szeretlek Gúta PT
16. Združ. Mestiansky život
Szekeres
Spolu "Kultúra"

Názov projektu - kultúra
Vytvorenie infotabule pre Park osobností,
celoročná činnosť
Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka
Sortáncjárás - Hagyományőrzés
Gyárfás-Premecz Organ Trio koncert
Hellószínház
Organizovanie návštevy kult. poduj.vážnej hudby
do Nových Zámkov
Régi mesterségek megismertetése, természetes
anyagok varázsa
Celoročná činnosť

Dotácia na rok
2020 v €
1000
600
1100
500
700
400
1000
1200

30 rokov m. o. Matice slovenskej v Kolárove Kultúrne leto 2020
MLYNČEK 2020 Folklórny festival, škola tanca
A Kikelet Polgári Társulás éves tevékenysége
20. výročie založenia SPSK, Deň slovenskej
národnosti, celoroč.čin
Információs tábla elhelyezése
Ismerd meg őseid kultúráját-gyermek és ifj.tábor,
kézműves tábor
Családi délután
Kattancs fesztivál

300
500
900
1000
900
742
900
800
12542

P.č. Žiadateľ

Názov projektu - iné

1. Seniores PT
2. Za naše Kolárovo
3. ZMR pri MŠ s VJM Óvoda
4. ZMR pri ZŠ Korvína
17. ZMR pri ZŠ F. Rákocziho
Spolu "Iné"

II: Gasztrońómiai hagyományőrző nap
Podpora verejnoprospešných aktivít v roku 2020
A természet játszótere
Verecke híres útján jöttem én
Deň tradičných remesiel a rodiny

Dotácia na rok
2020 v €
550
950
500
108
400
2508

v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 302/2020
uznesenie
k návrhu komisie športu a výchovy mládeže na prerozdelenie schválenej dotácie poskytnutej od
mesta jednotlivým športovým klubom na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh komisie športu a výchovy mládeže na prerozdelenie schválenej dotácie od mesta
jednotlivým organizáciám s tým, že:
finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu Mesta Kolárovo na šport žiadajú preskupiť
nasledovne:
a./ schválenú dotáciu pre športové kluby vo výške 75.260,- € znížiť o 1.760,- €
b./ čiastku 1.600,- € schválenú v rozpočte mesta na športové podujatia zvýšiť o 1.760,- €
B./ schvaľuje
1. preskupenie finančných prostriedkov vyčlenené z rozpočtu Mesta Kolárovo na šport
nasledovne:
a./ schválenú dotáciu pre športové kluby vo výške 75.260,- € znížiť o 1.760,- €
b./ čiastku 1.600,- € schválenú v rozpočte mesta na športové podujatia zvýšiť o 1.760,- €
2. Priznanie dotácie z rozpočtu mesta na podporu projektov zameraných na šport vo výške
73.500,-€ jednotlivým organizáciám nasledovne:
P.č. Žiadateľ

Názov projektu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Basketball Club Knives
CykloKlub Kolárovo
Contendo MMA Club
FK Kolárovo
HŠK - 74 Kolárovo
Judo klub Kolárovo
Karate klub Taiyo Kolárovo
Kassai Lovasíjász Iskola Vermes
Klub zimného plávania
Köz-Ért PT
Miestny kynologický klub
STK Kolárovo
ŠK cyklistiky
ŠK Football Academy

15.
16.

ŠK zápasenie Kolárovo
ZO chovateľov poštových
holubov
spolu:

BC KNIVES JUNIOR 2020
Prekážková cyklistická dráha pre detí a dospelých
Contendo 2020
Zabezpečenie celoročnej činnosti
Rozvoj hádzanej v meste, Kolárovo CUP 2020
JUDO KLUB Kolárovo 2020
Zábava a sebaobrana s tréningami karate
Preteky v jazdeckom lukostrelectve
Zimné plávanie XV. ročník
Csak sport és egészség - egészségvédelmi nap
Celkový rozvoj kynológie
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
Reprezentácia a prezentácia mesta Kolárovo
Celoročná činnosť a 5. Mem. CUP Kolomana
GŐGHA
Zápasenie - celoročná činnosť
Zahraničná a vnútroštátna športová činnosť

Dotácia
na
r.2020
v€
1 300
200
800
28 000
12 500
8 700
7 400
700
400
200
700
1 500
4 600
1 200
4 800
500
73 500

v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 303/2020
uznesenie
k návrhu školstva, vzdelávania a kultúry na rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom
organizované kultúrne podujatia v r. 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh komisie školstva, vzdelávania a kultúry na rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom
organizované podujatia v r. 2020
B./ schvaľuje
1. možnosť komisie školstva, vzdelávania a kultúry presunúť nevyčerpané finančné prostriedky
medzi jednotlivými podujatiami bez prečerpania schválenej sumy 55.700,-€
2. prerozdelenie finančného krytia na podujatia na základe schváleného rozpočtu na rok 2020
v čiastke 55.700,-€
Názov podujatia
Pamätný deň prielomu na Done A doni áttőrés tragédiájának emléknapja
*pozn. okrúhle výročia- 2023
*megj. kerek évfordulók-2023
15.marec - Március 15…
Deň učiteľov – Tanítónap
Deň poézie - Költészet napja
Pamätný deň vysídlených obyvateľov Hornej Zemi A Felvidékről kitelepítettek emléknapja
*pozn. okrúhle výročia- 2022
*megj. kerek évfordulók-2022
Stavanie májky - Májfaállítás
Spomienka na padlých hrdinov nášho mesta v II. svetovej vojne A II. világháborúban elesett gútai hősok emléknapja
Deň národnej spolupatričnosti Nemzeti összetartozás napja
Sviatok sv. Cyrila a Metoda Sz.Cirill és Metód - nap
Kolárovský jarmok - Gútai vásár
Námestie vín – Borok tere
Sviatok sv. Štefana - Szent István - nap
Slovenské nár. povstanie Szlovák nemzeti felkelés
Pamätný deň Aradských mučeníkov –
Aradi vértanúk emléknapja
Kolárovská kult. jeseň - Gútai Kulturális Ősz
Spoločná modlitba za mesto –
Közös ima a városért
Vianočné trhy - Karácsonyi vásár
Charitatívne trhy-Jótékonysági vásár
Oslava Silvestra na území mesta - Szilveszteri únnepség a városban

Dátum
12.01.2020

15. 03.2020
27.03.2020
08.04.2020

Suma v €

1000,3000,200,-

24.04.2020

30.04.2020
07.05.2020

200,100,-

04.06.2020

2000,-

05.07.2020

1250,-

14. - 16. 08.2020
20.08.2020
28.08.2020

29000,3000,1500,100,-

06.10.2020

500,-

okt. - nov. 2020
29.11.2020

4250,100,-

04. -6.12. 2020

5500,-

31.12.2020

4000,-

v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 304/2020
uznesenie
k návrhu komisie športu a výchovy mládeže na rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom
organizované športové podujatia v r. 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh komisie športu a výchovy mládeže – časový harmonogram a rozdelenie peňažnej sumy
určenej na mestom organizované podujatia v roku 2020
B./ schvaľuje
1. časový harmonogram a rozdelenie peňažnej sumy po preskupení celkom 3360,-€ určenej na
mestom organizované podujatia v roku 2020 nasledovne:
Názov športovej akcie
1. Vyhodnotenie športovcov za rok 2019
2. Športový deň – jarný
3. Druhý športový ples
4. Plážový volejbal
5. Jesenný športový deň

Termín
február
apríl
apríl
júl
september

Suma v €
2.000,-€
350,-€
460,-€
200,-€
350,-€

v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 305/2020
uznesenie
k prerokovaniu Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 7
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Návrh pre územný plán mesta (ďalej len „ÚPN“) Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7 bol po dobu
viac ako 30 dní vyvesený na úradnej tabuli mesta a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi
štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými
ustanoveniami §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon).
2. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických
a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii ÚPN mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7.
3. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky po prerokovaní, vyhodnotení
pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25
stavebného zákona listom OU-NR-OVBP1-2020/010613-003 zo dňa 28.01.2020 v ktorom
konštatuje, že Zmeny a doplnky č. 7 ÚPN Kolárovo a postup ich obstarávania a prerokovania je
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so záväznou časťou vyššieho stupňa
územnoplánovacej dokumentácie – t.j. ÚPNR Nitrianskeho kraja. Zároveň odporúča mestskému
zastupiteľstvu v Kolárove dokumentáciu schváliť.
B./ súhlasí
1. s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických
a fyzických osôb k dokumentácii ÚPN mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7.

C./ schvaľuje
1. návrh dokumentácie ÚPN mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7 so stanovenou záväznou časťou
D./ žiada primátora mesta
1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie ÚPN mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7
vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne do dvoch
mesiacov.
2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie ÚPN mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7 na Okresnom
úrade Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, na Mestskom úrade v Kolárove a na príslušnom
stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej
schválení na MDaV SR.
3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie ÚPN mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7 všeobecne
záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 4 písm. a) a b) stavebného zákona.
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 306/2020
uznesenie
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť
Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Kolárovo, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu (ďalej len „ÚPN“) mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7 bol podľa § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlásené
vyvesením na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 21.01.2020.
2. V rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenie mesta Kolárovo,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7 neboli predložené
pripomienky.
3. stanovisko Mestského úradu v Kolárove k doleuvedeným podaniam
Podania označené:
„Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta
Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7. „-Pripomienky“, od Ing. Ambroš Marián, trvale bytom 946 01
Kameničná č. 439, došlé dňa 03.02.2020
„Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta
Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7. „-Pripomienky“, od BALSEED, spol. s.r.o., so sídlom 946 01
Kameničná, Balvany č. 214, IČO: 31 432 603, došlé dňa 03.02.2020
„Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta
Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7. „-Pripomienka“ od Dan-Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932
01 Veľký Meder, došlé dňa 03.02.2020
„Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta
Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7 – Špecifikácia pripomienky od Dan-Slovakia Agrar, a.s., Nový
Dvor, 932 01 Veľký Meder, došlé dňa 10.02.2020
„Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta
Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7 – Špecifikácia pripomienky od Ing. Ambroš Marián, trvale
bytom 946 01 Kameničná č. 439, došlé dňa 10.02.2020

„Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta
Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7 – Špecifikácia pripomienky od BALSEED, spol. s.r.o., so
sídlom 946 01 Kameničná, Balvany č. 214, IČO: 31 432 603, došlé dňa 10.02.2020
nie sú vznesené k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN), zaoberajú sa predmetom riešenia
dokumentu. Dokument je obstarávaný v zmysle príslušných paragrafov stavebného zákona (Zákon
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov).
V tejto etape (po udelení §25 a pred schvaľovaním dokumentácie) je možné pripomienkovať len
formálnu stránku VZN, nie je možné pripomienkovať rozsah samotného dokumentu, ktorý bol
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 181/2019 zo dňa 18.09.2019.
Dokumentácia bola riadne prerokovaná. Verejné prerokovanie prebiehalo v dňoch 25.11.2019 –
27.12.2019. Oznámenie bolo oznámené spôsobom v mieste obvyklom, na úradnej tabuli Mesta
a jeho webstránke. V rámci lehoty podávateľ nevzniesol žiadne pripomienky. Okresný úrad Nitra,
Odbor výstavby a bytovej politiky k návrhu Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č.
7 podľa § 25 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov listom OU-NR-OVBP1-2020/010613-003 zo dňa 28.01.2020
vydal súhlasné stanovisko.
Dokumentáciu je možné prehodnotiť v nasledovných zmenách a doplnkoch ÚPN.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 1/2020, ktorým, sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu mesta Kolárovo Zmeny a doplnky č. 7 podľa predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 307/2020
uznesenie
k investičnému návrhu mesta na modernizáciu veľkej zasadačky mestského úradu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ súhlasí
1. s projektom na návrh modernizácie veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Kolárove,
ktorý vypracovala Ing. arch. Erzsébet Szokol, Kolárovo.
B./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť realizačný projekt modernizácie veľkej zasadacej
Mestského úradu v Kolárove so zapracovaním rozšírenia miest pre poslancov
zastupiteľstva na 19 a riešenia vestibulu, spolu s rozpočtom

miestnosti
mestského

v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 308/2020
uznesenie
k investičnému návrhu mesta na prestavbu oplotenia Sv. Rozálie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výsledok verejnej anonymnej architektonickej súťaže vypísanej na rekonštrukciu historického
oplotenia a návrhov nového oplotenia parku Sv. Rozálie v Kolárove, ktorého víťazným autorom
návrhu stal Mag. Arch., Mgr. art. Csémy Krisztián, Komárno
2. výdavky na vypracovanie projektu vo výške 6.500,-€
B./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť realizačný projekt rekonštrukcie historického oplotenia parku Sv.
Rozálie v Kolárove s rozpočtom podľa víťazného návrhu
2. primátora mesta do rozpočtu zapracovať rekonštrukciu chodníka pred oplotením, rekonštrukciu
historického oplotenia medzi parkom Sv. Rozálie a areálom ZŠ II. Rákóczi Ferenc v Kolárove,
spolu s vybudovaním chodníkov k pamätným tabuliam padlých občanov v II. svetovej vojne
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 309/2020
uznesenie
k investičnému návrhu mesta na spolufinancovanie rekonštrukcie resp. obnovy Domu ľudových
tradícií v rámci schválenej dotácie občianskeho združenia Kukkónia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu o projekte „Spoločne pre Kukkóniu“
B./ schvaľuje
1. finančnú spoluúčasť mesta v projekte „Spoločne pre Kukkóniu“ vo výške 5.000,-€ 2. odstránenie
hospodárskej časti (maštale) Domu ľudových tradícií v Kolárove a pripraviť projektovú
dokumentáciu na novostavbu predmetnej časti budovy
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 310/2020
uznesenie
k súťaži Lidl o detské ihrisko „Žihadielko“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ vyhlasuje
1. súťaž v hlasovaní pre žiakov základných a stredných škôl o detské ihrisko „Žihadielko“
vybudované v meste Kolárovo
B./ schvaľuje
1. finančný príspevok na triedne výlety pre triedy s najväčším počtom odoslaných hlasov pre
detské ihrisko „Žihadielko“ v meste Kolárovo nasledovne:
1. miesto – 500,-€
2. miesto – 300,-€
3. miesto – 200,-€
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 311/2020
uznesenie
k prerokovaniu spolupráce medzi Mestom Kolárovo a KolByt s.r.o. v rámci správy bytového fondu
mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť KolByt, s.r.o. o prehodnotenie zmluvných vzťahov – mandátnej zmluvy a o zvýšenie
odmeny za správu bytového fondu mesta Kolárovo na 10 €/byt/mesiac bez DPH
(12 €/byt/mesiac s DPH)
2. návrh na pokračovanie spolupráce medzi Mestom Kolárovo a KolByt s.r.o. v rámci správy
bytového fondu mesta a návrh na zvýšenie odmeny na 12,-€/byt/mesiac s DPH
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie mandátnej zmluvy o obstaraní činnosti súvisiacich so správou bytového
hospodárstva mesta Kolárovo s firmou KolByt, s.r.o. so sídlom Kostolné nám. 32, Kolárovo na
dobu určitú t.j. od 01.03.2020 do 29.02.2023 podľa predloženého návrhu
2. zvýšenie odmeny za správu bytového fondu mesta Kolárovo na 12,-€/byt (dom) mesiac
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 312/2020
uznesenie
k žiadosti o zmenu nájomcu na existujúcich zmluvách o nájme poľnohospodárskej pôdy – žiadateľ
Ladislav Kalmár, Kostolné nám. 23, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Podanú žiadosť Ladislava Kalmára ohľadne zmien súvisiacich transformácie podnikateľskej
činnosti z SHR na CUNGI s.r.o., IČO: 52356043, IČ DPH: SK 2121011178, Kostolné námestie
23, 946 03 Kolárovo. Dňa 8.1.2020 bola podaná žiadosť o zmenu údajov a súhlas na prepis
existujúcich nájomných zmlúv uzatvorených na meno Ladislav Kalmár na CUNGI s.r.o., IČO:
52356043, IČ DPH: SK 2121011178 na novovytvorenú spol. s.r.o. s jediným spoločníkom a
vlastníkom Ladislav Kalmár. Zmena je potrebná z dôvodu ukončenia živnosti a platnosti SHR č.
440/95-34 ku dňu 31.12.2019.
B./ schvaľuje
1. Zmenu údajov nájomcu vrátane prevodu práv a povinností z nájomných zmlúv č. :



Nájomná zmluva č. 124/2015-PP zo dňa 05.10.2015
Nájomná zmluvy č. 52/2017 – PP zo dňa 25.10.2017

formou uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám.
C./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť spracovanie dodatkov v zmysle uznesenia a ich podpis.
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 313/2020
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže parc. č. 2711/98 v k.ú. Kolárovo
(prenájom poľnohospodárskej pôdy)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže – Prenájom poľnohospodárskej
pôdy v k.ú. Kolárovo: reg. „C“ č. parc. č. 2711/98 vo výmere 5000 m2
Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stal :
Eduard Fekete ml., bytom Ul. česká 22, 946 03 Kolárovo
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 314/2020
uznesenie
k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene – právo prechodu na pozemku s parc. č.
28432/89 v k.ú. Kolárovo (pri detskom ihrisku Puruk)– žiadatelia Omelka Martin, Júliusa Lőrincza
2137/15, 929 01 Dunajská Streda a Ing. Omelková Veronika, Podhájska 2751/13, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 8 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov MsZ v
zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. zriadenie vecného bremena – „právo
prechodu“ na novovytvorenej parcele reg. „C“ s parc. č. 28432/173 – druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 256 m2, ktorá parcela bola vytvorená na základe geometrického
plánu č. 35974672-539/2019 zo dňa 21.10.2019 vyhotoveného geodetickou kanceláriou
MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno z parcely reg. „C“ s parc. č. 28432/1 – druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 28432/90 – druh pozemku vodná plocha a parc. č.
28432/89 – druh pozemku ostatné plochy vedené v k. ú. Kolárovo na LV č. 4941 v prospech
Omelka Martin, bytom Júliusa Lőrincza 2137/15, Dunajská Streda a manž. Ing. Omelková
Veronika, rod. Križanová, bytom Podhájska 2761/13, Kolárovo.
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 316/2020
uznesenie
k žiadosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 805 11 Bratislava o zriadení vecného
bremena na pozemkoch v k.ú. Kolárovo parc. reg. „C“ s parc. č. 1565/1, 1411/1, 1411/2 a 1194/1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena - uloženie inžinierskych sieti pre stavbu „Rekonštrukcia
plynovodov Kolárovo, Hlavná“ - v zmysle priloženého návrhu zmluvy - zriadenie vecného
bremena na pozemkoch v k. ú. Kolárovo, parc. reg. „C“ s parc. č. 1565/1 – druh pozemku
ostatná plocha, parc. reg. „C“ s parc. č. 1411/1 – druh pozemku ostatná plocha, parc. reg. „C“
s parc. č. 1411/2 – druh pozemku ostatná plocha a parc. reg. „C“ s parc. č. 1194/1 – druh
pozemku ostatná plocha ved. na LV č. 4941 v prospech SPP -distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské
Nivy 44/b, 80511 Bratislava, zastúpená Ing. Irenej Denkocy – riaditeľ sekcie investícií na
základe plnomocenstva a Ing. Roman Filipoiu – riaditeľ sekcie ekonomiky a regulácie na
základe plnomocenstva, IČO: 35910739 za odplatu – jednorázovú náhradu, ktorej výška bude
určená znaleckým posudkom po zameraní výmery vecných bremien, ktorá bude vymedzená
geometrickým plánom. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého
posudku hradí oprávnený z vecného bremena.
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 317/2020
uznesenie
k žiadosti Illésovej Hajnalky, Bočná 2, Kolárovo o prenájom nebytového priestoru
v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo od 1.3.2020 na dobu neurčitú
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. zámer mesta na prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Kostolnom
nám.32, Kolárovo, bol zverejnený na webovej stránke mesta , resp. na úradnej tabuli Mesta.
B/ schvaľuje
1. Prenájom nebytových priestorov pre Hajnalku Illésovú, bytom: Bočná 2748/2, 946 03
Kolárovo, IČO: 52 747 930, za účelom poskytovania fotografických služieb v administratívnej
budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo, miestnosť č. 1.27 a spoločné priestory s celkovou
výmerou 33,10 m2 formou priameho prenájmu za ročné nájomné 32,11 €/m2 +režijné náklady na
dobu neurčitú s účinnosťou od 01.03. 2020.
C/ žiada primátora mesta
1. o zabezpečene uzatvorenia nájomnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia
v Kolárove, dňa 17.02.2020
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

