Uznesenie
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 29.10.2012
č. 439/2012
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. 440/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch
na školský rok 2012/2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch na školský rok
2012/2013 a zúčtovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
č. 441/2012
uznesenie
k súhrnnej správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení za školský rok 2011/2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení za školský rok 2011/2012:
a.) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
b.) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
c.) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
d.) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo
e.) Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo
f.) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
g.) Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
h.) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
č. 442/2012
uznesenie
k žiadostiam škôl a školských zariadení o použití vlastných príjmov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1) Použitie vlastných príjmov škôl a školských zariadení vo forme účelových dotácií
z rozpočtu mesta do výšky pripadajúcej časti skutočne dosiahnutých hodnôt v zmysle
článku 15 ods. 1., 2., 3. VZN Mesta Kolárovo č. 7/2008 v znení neskorších zmien

nasledovne:
a) Základná škola F. Rákócziho II., V.Palkovicha 3, Kolárovo
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2.a 3. VZN č.7/2008
predpokladaná hodnota dotácie v €:
použitie: vykrytie výdavkov na vykurovanie
b) Základná škola M. Korvína, Školská 6, Kolárovo
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2.a 3. VZN č.7/2008
predpokladaná hodnota dotácie v €:
použitie: zaplatenie časti zálohy na tepelnú energiu dodávateľovi
c) Základná škola J.Á. Komenského, Rábska 14, Kolárovo
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2.a 3. VZN č.7/2008
predpokladaná hodnota dotácie v €:
použitie: nákup učebných pomôcok, gumolitu do tried,
nákup nábytku do tried
d) Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1. VZN č.7/2008,
predpokladaná hodnota dotácie v €:
použitie: zakúpenie kobercov do tried, magnetofónov,
nákup učebných pomôcok
e) Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1. VZN č.7/2008,
predpokladaná hodnota dotácie v €:
použitie: oprava podlahovej krytiny za cca 850 €,
nákup čistiacich prostriedkov pre ŠKD za cca 500 €
nákup materiálu a učebných pomôcok do cca 1996 €,
úhrada výdavkov na tepelnú energiu v hodnote cca 1000 €

f) Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1. VZN č.7/2008,
predpokladaná hodnota dotácie v €:
použitie: nákup učebných pomôcok, gumolitu do tried,
nákup nábytku do tried

2 000

708

1 000

2 770

4 346

2 777

g) Materská škola s VJM, Brnenské námestie 16, Kolárovo
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1. VZN č.7/2008,
predpokladaná hodnota dotácie v €:

bez elokovaných tried:
za elokované triedy

2 100
1 000

spolu:
použitie: nákup učebných pomôcok a nábytku
h) Základná umelecká škola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1. VZN č.7/2008,
predpokladaná hodnota dotácie v €:
použitie: nákup výtvarného materiálu za cca 500 €,
ladenie klavírov za cca500 €, zostatok na nákup
hudobného nástroja
i) Materská škola Lesná 10, Kolárovo :
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1. VZN č.7/2008,
predpokladaná hodnota dotácie v €:
bez elokovaných tried: cca
za elokované triedy: cca
spolu:
z toho schválené použitie na opravu osvetlenia: 1500 €
použitie: dofinancovanie výmeny osvetlenia v triedach
a nákup nábytku do elokovaných tried.
j) Centrum voľného času, Kolárovo
-50% hodnota zo skutočných vlastných príjmov,
podľa čl.15 ods.1. VZN č.7/2008,
predpokladaná hodnota dotácie v €:
-100% hodnota zo skutočných vlastných príjmov
podľa čl.15 ods.2.a 3. VZN č.7/2008
predpokladaná hodnota dotácie v €:
predpokladaná hodnota dotácie spolu v €:
použitie v predpokladanej cene v €:
-Fit-centrum: maľovka priestorov, oprava podlahy,
kúpa nových zariadení, športová ubytovňa:
maľovka priestorov a drobné opravy 4000
-Nákup metodicko-odborných pomôcok 1308
Spolu:
5308

3 100

4 800

1 340
680
2 020

3 748

1 560
5 308

č. 443/2012
uznesenie
k návrhu nájomnej zmluvy o nájme počítačovej učebne v priestoroch ZŠ J.A.Komenského, Rábska
14, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov – počítačovej učebne č. 20 vo výmere 54,90 m2,
vrátane počítačov, za účelom zabezpečenia organizovania školenia, vzdelávania,
rekvalifikácie občanov v oblasti výpočtovej techniky v priestoroch Základnej školy
J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo s nájomcom MAIP, s.r.o., Komárňanská 27,
Kolárovo, IČO: 45323500, DIČ: 2022947784, na dobu určitú od 1.11.2012 do 31.12.2012.
Výška nájomného a režijných výdavkov je 10,00 € na 1 hodinu.

č. 444/2012
uznesenie
k Správe o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2012
č. 445/2012
uznesenie
k návrhu sadzobníka pokút k VZN mesta Kolárovo č. 9/2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ odporúča
1. Použitie sadzobníka pokút podľa predloženého materiálu k § 9 VZN 9/2012 s účinnosťou
od 1.11.2012
č. 446/2012
uznesenie
k Správe o hospodárení STKO N-14, a.s. Neded za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o hospodárení Skládky tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. Neded za rok 2011
č. 447/2012
uznesenie
k návrhu cenovej mapy mesta Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. cenovú mapu pozemkov „Prílohu č. 1 k Zásadám nakladania a hospodárenia
s mestským majetkom“ 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 pre investičnú
výstavbu v zastavanej časti mesta a mestských častiach:
- lokalita č. 1 (centrálna mestská zóna)
30,00 €/m2
- lokalita č. 2, č. 3
15,00 €/m2
- lokalita č. 4 (osada Dankó Pistu)
7,00 €/m2
- lokalita č. 5 (zóna JUH)
- lokalita Bi1, Bi2/2
(rodinné domy)
20,00 €/m2
- lokalita Bh1 (obytné domy)
50,00 €/m2
- lokalita č. 6, č. 7
8,00 €/m2
- lokalita č, 8 (Mrchovisko)
9,00 €/m2
- lokalita č. 9 (rekreačná oblasť Čergov)
20,00 €/m2
- všetky pozemky, nachádzajúce sa v lokalitách,
určených územným plánom mesta na zástavbu
rodinnými domami
10,00 €/m2
6,50 €/m2
- intravilán Veľký Ostrov, ďalej Veľká Gúta – Örtény
- extravilán a všetky pozemky, ktoré nie je možné zaradiť
do vyššie uvedených lokalít
5,00 €/m2

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
- ostatné územie zastavanej časti
5,00 €/m2
- v mestských častiach (extravilán)
5,00 €/m2
B./ ruší
1. cenovú mapu pozemkov v majetku mesta „Prílohu č. 1 k Zásadám nakladania
hospodárenia s mestským majetkom“ schválenú uznesením MsZ č. 263/2012-A/1 zo
dňa 06.02.2012
č. 448/2012
uznesenie
k žiadosti o odkúpenie časti pozemku parc.č. 2043/1 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť p. Tóth Aladára, bytom Pražské nám. 2222/24, Kolárovo o odkúpenie časti
pozemku parc.č. 2043/1 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
2. žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov, Pražské nám. 35, Kolárovo o odkúpenie časti
pozemku parc.č. 2043/1 v k.ú. Kolárovo
B./ neschvaľuje
1. vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj časti pozemku parc.č. 2043/1 v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941
č. 449/2012
uznesenie
k žiadosti KRAMIX, s.r.o., Krížna 1362/2, Kolárovo o odkúpenie časti pozemku parc. reg. „C“
s parc.č. 1396/2 v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1396/2 – druh pozemku
ostatná plocha v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 150 m2 pre KRAMIX
s.r.o., so sídlom Krížna 2, 946 03 Kolárovo

č. 450/2012
uznesenie
k žiadosti Gutte s.r.o., Vrbová 13, 946 03 Kolárovo o odkúpenie pozemku parc. reg. „C“ s parc.č.
5690/3, 5690/4, 5690/8 a stavby so súpisným číslom 3 na pozemku s parc.č. 5690/3
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) zverejnilo
svoj zámer na odpredaj nasl. nehnuteľností v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941:

-

pozemok parcely reg. „C“ s parc.č. 5690/3 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 296 m2
- pozemok parcely reg. „C“ s parc.č. 5690/4 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3767 m2
- pozemok parcely reg. „C“ s parc.č. 5690/8 – druh pozemku záhrada o výmere 87 m2 a
- stavba so súpisným číslom 3 – obytný dom na pozemku parcely reg. „C“ s parc.č. 5690/3
za kúpnu cenu podľa znaleckého ohodnotenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9 a) ods. 8 písm. e) – prevod
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (kupujúci na predmetnom pozemku
vybudoval betonárku, s tým vytvoril pracovné príležitosti s využitím územia a výstavbou
ďalších objektov bude vytvárať nové pracovné možnosti pre občanov nášho mesta)
odpredaj nasl. nehnuteľností:
- pozemku parcely reg. „C“ s parc.č. 5690/3 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 296 m2
- pozemku parcely reg. „C“ s parc.č. 5690/4 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3767 m2
- pozemku parcely reg. „C“ s parc.č. 5690/8 – druh pozemku záhrada o výmere 84 m2 a
- stavby so súpisným číslom 3 – obytný dom na pozemku parcely reg. „C“ s parc.č. 5690/3
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
za kúpnu cenu spolu 30.900,-€ na základe znaleckého posudku č. 32/2011 zo dňa 20.09.2011
pre Gutte s.r.o., Vrbová 13, 946 03 Kolárovo, IČO: 34113100 zastúpenú
Bc. Lengyel Istvánom, konateľom spoločnosti.
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
č. 451/2012
uznesenie
k žiadosti INNOVTRADE, s.r.o., Svätoondrejská 11/5, Komárno o prenájom nebytových priestorov
v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre INNOVTRADE, s.r.o. Svätoondrejská 11/5, Komárno,
IČO: 45584133, na kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32,
Kolárovo, miestnosť č. 1.13 a spoločné priestory s celkovou výmerou 15,25 m2 za ročné
nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.11.2012 so
súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
č. 452/2012
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku mesta v k.ú. Kolárovo v lokalite
„Priemyselná zóna“ na parc.č. 28451/197 o výmere 4,0221 ha
na dobu 1 roka
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. zverejnenie zámeru Mesta Kolárovo na priamy prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941, reg. „C“:

-

časť z pozemku s parc.č. 28451/197 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 4,0221 ha na
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo

Na tento zámer podali žiadosť:
- dňa 17.10.2012 p. Kalmár Ladislav, bytom Kolárovo, Kostolné nám. č. 23, ktorý ponúkol
80,40 €/ha.
- dňa 23.10.2012 p. Pál Tibor, bytom Kolárovo, Ul. dunajská č. 1, ktorý ponúkol 100,-€/ha
- dňa 23.10.2012 p. Mihalics Ladislav, bytom Kolárovo U. práce 23, ktorý ponúkol 105,-€/ha
B./ schvaľuje
1. uzavretie nájomnej zmluvy s p. Kalmár Ladislavom, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 23,
na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kolárovo, v lokalite Priemyselná zóna, ved.
na LV č. 4941, reg. „C“
- časť z pozemku s parc.č. 28451/197 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 4,0221 ha na
dobu 1 roka za ročné nájomné 110,- €/ha.
č. 453/2012
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta, konanej
dňa 24.10.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností
- poľnohospodárska pôda v majetku mesta v k.ú. Kolárovo v lokalite „Kövecses“, konanej
dňa 24.10.2012
B./ schvaľuje
1. prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kolárovo v lokalite „Kövecses“ pre:
a.) p. Kalmár Ladislava, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 23 na parc.č. 7200/8 vo výmere 5
ha na dobu 5 rokov s platnosťou od 29.10.2012 za ročné nájomné 1.275,-€, t.j. za
najvyššiu ponúknutú cenu v rámci obchodnej verejnej súťaže s tým, že v prvom roku
zábezpeka, t.j. 72,20 € je započítaná do ceny nájmu a prvá štvrťročná splátka nájomného
/300,70 €/ bude zaplatená do 29.11.2012
b.) pre p. Kalmár Ladislava, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 23 na parc.č. 7200/1 vo
výmere 5 ha na dobu 5 rokov s platnosťou od 29.10.2012 za ročné nájomné 1.275,-€, t.j.
za najvyššiu ponúknutú cenu v rámci obchodnej verejnej súťaže s tým, že v prvom roku
zábezpeka, t.j. 72,20 € je započítaná do ceny nájmu a prvá štvrťročná splátka nájomného
/300,70 €/ bude zaplatená do 29.11.2012
2. V prípade nezaplatenia štvrťročnej splátky nájomného, t.j. 601,40 € najneskôr do
29.11.2012, Mesto Kolárovo odstúpi od zmluvy.
č. 454/2012
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 01 Nitra o schválenie vecného bremena
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 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 č. 33328/14-Va/2012 – zriadenie bezodplatného vecného
bremena v prospech Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra v zast. Doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc. – členom
predstavenstva a Ing. Jozefom Taričom – členom predstavenstva za účelom vybudovania

a prevádzkovania kanalizačného a výtlačného potrubia v rámci líniovej vodnej stavby
Kolárovo, odvedenie odpadových vôd, t.j. vo verejnom záujme.
2. so súhlasom 15 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 č. 33349/14-Ro/2012 – zriadenie bezodplatného vecného
bremena v prospech Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra v zast. Doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc. – členom
predstavenstva a Ing. Jozefom Taričom – členom predstavenstva za účelom vybudovania
a prevádzkovania kanalizačného a výtlačného potrubia v telese miestnych komunikácií
nachádzajúcich sa na pozemkoch v k.ú. Kolárovo v rámci líniovej vodnej stavby
Kolárovo, odvedenie odpadových vôd, t.j. vo verejnom záujme.
č. 455/2012
uznesenie
k obnove nájomných zmlúv v nájomných bytoch na Kostolnom nám. č. 2, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.
1 na adrese Kolárovo, Kostolné nám. č. 2 na obdobie od 01.12.2012 do 30.11.2013
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. 20, hodným
osobitného zreteľa. Nájomníci uvedení v prílohe č. 1 pri obnovení nájomných zmlúv majú
zložiť zábezpeku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
2. so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.
2 na adrese Kolárovo, Kostolné nám. č. 2 na obdobie od 01.12. 2012 do 30.11.2013
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. 20, hodným
osobitného zreteľa. Nájomníci uvedení v prílohe č. 2 pri obnovení nájomných zmlúv
majú zložiť zábezpeku vo výške 6 mesačného čistého nájomného.

č. 456/2012
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta Kolárovo na Ul. Radnótiho a na osade
Dankó Pistu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Oskarom Ledeckym a manž. Tímeou, bytom Kolárovo, Ľ.
Podjavorinskej 16, na nájomný byt na ul. Partizánskej 7/1 od 01.11.2012 do 31.10.2013
a zaplatenie 9 mes. kaucie. V zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ladislavom Sztojkom a družkou Angelikou Sztojkovou bytom
Kolárovo, ul. Radnótiho 42/4,od 01.12.2012 do 30.11.2013
v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa . Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov

3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Máriou Némethovou a druhom Fridrichom Bobcsokom bytom
Kolárovo, ul. Radnótiho 42/7,od 01.11.2012 do 31.10.2013
v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa . Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
4. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Erikou Pethesovou a druhom Mariánom Lakatosom, bytom
Kolárovo, ul. Radnótiho 42/11, od 01.11.2012 do 31.10.2013 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa . Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
5. Pridelenie nájomného bytu na osade Dankó Pistu 71/2 pre Zlatu Bartalosovú a druha Jána
Gábora, bytom mesto Kolárovo, od 01.11.2012 do 31.10.2013 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa . Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
6. Pridelenie nájomného bytu na ul Radnótiho 42/9 pre Miklósa Molnára a manž. Kristínu, bytom
Kolárovo, Veľký Ostrov 226 od 01.11.2012 do 31.10.2013 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 hodným osobitného zreteľa . Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
č. 457/2012
uznesenie
k žiadostiam o výpožičku – bezplatné užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva, uzatvorenie zmluvy o výpožičke – bezplatné užívanie
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parcely č. 1635 vo výmere 12,35
m2 na Ul. remeselníckej pred predajnou jednotkou nachádzajúcej sa na parc.č. 1560,
medzi Mestom Kolárovo a žiadateľom: Borgula Ondrej, bytom Kolárovo, Ul. I. Madácha
2979/12, na dobu 10 rokov, s jednomesačnou výpovednou lehotou, za účelom vybudovania
parkoviska pre návštevníkov predajne i pre verejnosť, na vlastné náklady žiadateľa,
účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta
2. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva, uzatvorenie zmluvy o výpožičke – bezplatné užívanie
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parcely č. 279/1 vo výmere 36 m2
pred predajnou jednotkou M-BIKES na Ul. hlavnej 31 medzi Mestom Kolárovo
a žiadateľom: Ladislav Marosi, bytom Kolárovo, Ul. L. Novomeského 9, na dobu 10 rokov,
s jednomesačnou výpovednou lehotou, za účelom vybudovania parkoviska pre
návštevníkov predajne i pre verejnosť, na vlastné náklady žiadateľa, účinnosťou od
nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta

č. 458/2012
uznesenie
k Zmluve o dielo na vykonanie energetického auditu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Zmluvu o dielo na vykonanie energetického auditu uzatvorenú spoločnosťou PROEN s.r.o.

Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava s financovaním z rozpočtu mesta Kolárovo
z prostriedkov získaných z prenájmu tepelných zariadení.
B./ ukladá MsÚ
1. zapracovať cenu diela v čiastke 11.940,-€ vr. DPH do rozpočtu mesta na r. 2013
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
č. 459/2012
uznesenie
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Zmluvu o združenej dodávke elektriny na rok 2013 medzi Mestom Kolárovo ako
odberateľom a ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ako dodávateľom
B./ poveruje
1. primátora mesta podpísaním Zmluvy o združenej dodávke elektriny na rok 2013 medzi
Mestom Kolárovo ako odberateľom a ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ako
dodávateľom
č. 460/2012
uznesenie
k pozastaveniu vstupu CVČ do právnej subjektivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pozastavenie vstupu CVČ do právnej subjektivity, nový termín vytvorenia rozpočtovej
organizácie CVČ od 01.09.2013

č. 461/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o verejnom obstarávaní na dodávku a montáž signalizačného zariadenia
v ZPS a DS Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o výsledku verejného obstarávania na dodávku a montáž
dorozumievacieho a signalizačného zariadenia pacient – sestra v Zariadení pre seniorov
a v Dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo nasledovne:
Dodávateľom predmetnej investície na základe vyhodnotenia predložených ponúk zo dňa
24.10.2012 sa stala spoločnosť DATACOM Systems, s.r.o., Křižkovského 112/6, 757 01
Val. Meziříčí, CZ s ponúknutou sumou investície 47 782,58 € s DPH.
č. 462/2012
uznesenie
k upozorneniu komisie finančnej a majetku mesta zo dňa 22.10.2012 na nepriaznivý vývoj
podielovej dane

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. upozornenie komisie finančnej a majetku mesta zo dňa 22.10.2012 pre školy, školské
zariadenia i ostatné subjekty mesta, na nepriaznivý vývoj podielovej dane s očakávaným
výpadom cca. 100 tisíc € , ktorý je zdrojom financovania originálnej právomoci mesta vo
výške cca 45%. Úlohou pripravovanej novembrovej úpravy rozpočtu mesta, bude
stanovená opätovná redukcia jednotlivých výdavkových kapitol (originálne
i samosprávne) funkcie, nakoľko výpad podielovej dane vlastnými príjmovými zdrojmi
mesto doplniť nedokáže.
č. 463/2012
uznesenie
k využitiu parku Sv. Rozálie v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma nasledovné vyhlásenie
1. Mesto Kolárovo, ako vlastník pozemku s parc.č. 1396/2 v katastrálnom území Kolárovo –
Park Sv. Rozálie, týmto vyhlasuje, že nebude predávať predmetný pozemok ani jeho časti,
a nebude umožňovať iným druhým osobám (fyzickým a právnickým) akýmkoľvek
spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou. Pri akejkoľvek zmene platného územného plánu
mesta Kolárovo funkčné využitie tohto územia nemeniť, ponechať ho v súlade so
schválenými záväznými regulatívmi územného plánu zóny, v súčasnej rozlohe a tvare.

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

