Uznesenie
z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.05.2011
č. 97/2011
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

č. 98/2011
uznesenie
k výročnej správe a k rozboru záverečného účtu mesta za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výročnú správu a rozbor záverečného účtu mesta za rok 2010,
2. záverečný výrok zo správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010
a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2010,
3. odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2010
B./ schvaľuje
1. záverečný účet mesta za rok 2010 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi:
a.) Bežný rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
-234.115,83 €
V tom:
5.456.760,30 €
Príjmy bežného rozpočtu:
Výdavky bežného rozpočtu:
- 5.690.876,13 €
(Vrátane limitov RO na BV)

Schodok bežného rozpočtu:

-

234.115,83 €

b.) Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
V tom:
129.157,66 €
Príjmy kapitálového rozpočtu:
Výdavky kapitálového rozpočtu:
- 408.695,53 €

-279.537,87 €

(Vrátane limitov RO na KV)

Schodok kapitálového rozpočtu:

- 279.537,87 €

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2010
vyplýva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške
c.) Finančné operácie uzatvorilo mesto so zostatkom vo výške
V tom:
686.221,65 €
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
- 172.567,95 €
+ 513.653,70 €
Zostatok finančných operácií:

-513.653,70 €
+513.653,70 €

d.) Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového
hospodárenia mesta k 31.12.2010:
V tom:
a) schodok hospodárenia roka:
- 513.653,70 €

126.296,66 €

(po vylúčení účelových prostriedkov)

b) zostatok finančných operácií
c) zostatok peňažných fondov

- 513.653,70 €
+ 126.296,66 €

e.) Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia
do peňažných fondov:
126.296,66 €
V tom:
a.) rezervný fond:
b.) fond údržby:

85.939,00 €
40.357,66 €

f.) Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu
roka 2011 podľa uznesenia č. 94/2011
75.000,00 €
2. audítora na overenie účtovnej závierky mesta na rok 2011 v osobe Ing. Beke Alexandra,
certifikovaného audítora,č. licencie 000480, so sídlom Komárno, Ul. R. Seressa 12/206
C./ určuje
1. tím pracovníkov menovite: Árpád Horváth, Ing. Koczkás Beáta, Ing. Iveta Némethová, Ing.
Klára Oremová, Ing. Imrich Mészáros, Bc. Lengyel István, Imrich Árgyusi, PaedDr.
Madarász Róbert, aby prehodnotili príjmovú i výdavkovú stranu rozpočtu mesta
a spoločným úsilím navrhli také opatrenia, ktoré napomôžu mestu preklenúť kritické
obdobie r. 2011
č. 99/2011
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
DP Globál Kolárovo za rok 2010
2. Informatívny materiál riaditeľa DP Globál Kolárovo zo dňa 24.5.2011 o vykázaní
nedoplatku za povinné poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne, dane z príjmu, dane
z DPH v celkovej výške 25.723,48 €
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
za rok 2010
Hlavná činnosť: zisk
78.573,98 €
- 20.671,33 €
Vedľajšia činnosť: strata
Spolu výsledok hospodárenia:
57.902,65 €

C./ odporúča MsÚ
1. vykázaný nedoplatok podľa informačného materiálu zo dňa 24.5.2011 vo výške 25.723,48
€ vysporiadať postupne podľa dôležitosti po prevzatí záväzkov organizácie DP Globál
Kolárovo Mestom Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: jún-júl 2011
č. 100/2011
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
MsKS Kolárovo za rok 2010
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za
rok 2010
2. Preskupenie príspevku na r. 2010 na základe stĺpca Rozdiel tabuľkového prehľadu bodu A./
tejto správy
1.246,00 €
3. Zisk vedľajšej činnosti po zdanení použiť na tvorbu rezervného fondu
66,17 €
4. Stratu hlavnej činnosti uhradiť z rezervného fondu
18.057,24 €

č. 101/2011
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo
za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie
ZPS a DS Kolárovo za rok 2010
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia Zariadenia pre seniorov a Denný Stacionár
v Kolárove v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo za rok 2010
č. 102/2011
uznesenie
k materiálu o vplyve zvýšenia cien na rozpočet ZPS a DS v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. doplňujúci materiál o vplyve zvýšenia cien na rozpočet ZPS a DS v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kolárovo

č. 103/2011
uznesenie
k Plánu na ďalšie prevádzkovanie Denného stacionára v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Plán na ďalšie prevádzkovanie Denného stacionára v Kolárove vypracovaný v troch
alternatívach
B./ ukladá
1. riaditeľovi organizácie v spolupráci s mestským úradom prepracovať Plán na ďalšie
prevádzkovanie Denného stacionára v Kolárove predložiť na júnové zasadnutie MsZ
Zodpovední: PaedDr. Kulich László
Ing. Iveta Némethová
č. 104/2011
uznesene
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
Gúta Service Kolárovo za rok 2010
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za rok 2010
2. Kladný výsledok hospodárenia vo výške 58,33 € zaúčtovať z účtu výsledku hospodárenia
v schvaľovacom konaní na účet rezervného fondu
č. 105/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Základnej školy J.A.Komenského Rábska 14,
Kolárovo za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení za rok
2010 spolu so záverečným účtom mesta
B./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy J.A.Komenského Rábska 14, Kolárovo za
rok 2010
č. 106/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Základnej školy F. Rákócziho II. Palkovicha 3, Kolárovo
za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy F. Rákócziho II. s VJM Palkovicha 3,
Kolárovo za rok 2010

č.107/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ M. Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia ZŠ M. Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo za rok 2010

č. 108/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Kostolné námestie 10,
Kolárovo za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Kostolné námestie 10,
Kolárovo za rok 2010
č. 109/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia MŠ s VJM – ÓVODA, Brnenské námestie 16, Kolárovo
za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia MŠ s VJM – ÓVODA, Brnenské námestie 16, Kolárovo
za rok 2010
č. 110/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity za rok
2010
B./ ukladá
1. komisii školstva, výchovy a vzdelávania, spoločnému školskému úradu v spolupráci s MsÚ
vypracovať novú Koncepciu rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy Mesta Kolárovo
Zodpovedný: Ing. Gőghová M.
Termín: jún 2011
2. MsÚ aktualizovať návrh na postupné riešenie revízie elektrických zariadení, elektrorevízií
budov škôl a školských zariadení na území mesta Kolárovo vychádzajúc z finančných
možností mesta Kolárovo
Zodpovedný: Ing. Gőghová M.
Termín: jún 2011

č. 111/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu konateľov o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo za rok
2010
2. Správu o organizačno-technickom zabezpečení vysielanie Gúta TV s.r.o. Kolárovo v roku
2010
B./ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2010:
Zisk vo výške:
4537,38 €
879,02 €
Daň zo zisku:
Čistý zisk po zdanení:
3658,36 €
2. Rozdelenie čistého zisku v nasledovnom členení:
Tvorba rezervného fondu
182,36 €
Podiel zo zisku:
Podiel zo zisku:
Podiel spoločníkovi:
1476,–€
Nerozdelený zisk minulých období:
2000,--€
3. Cenovú kalkuláciu za poskytnutú službu (výroba a vysielanie programov)
pre Mesto Kolárovo vo výške 2400,-€/mesiac, účinnosťou od 1.6.2011
C./ žiada
1. primátora mesta ako jediného spoločníka, na októbrové zasadnutie mestského
zastupiteľstva predložiť reštruktualizáciu programového vysielania Gúta TV s.r.o.
Kolárovo
č. 112/2011
uznesenie
k Výročnej správe KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Výročnú správu o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2010
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti KolByt, s.r.o.
Kolárovo za rok 2010
3. Stanovisko DR k hospodáreniu spoločnosti KolByt, s.r.o. za rok 2010
B./ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia spoločnosti KolByt, s.r.o. po zdanení v schvaľovacom konaní za
rok 2010 – z i s k v čiastke
707,00 €
2. rozdelenie disponibilného zisku nasledovne:
a.) prídel do rezervného fondu spoločnosti
b.) preúčtovaním čiastočnej úhrady na účet „nevysporiadané straty
z minulých období“ v čiastke

50,00 €
657,00 €

3. plán investícií spoločnosti KolByt, s.r.o. na rok 2011, a to:
Názov investície
v € bez DPH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Obstaranie nových ultrazvukových meračov tepla:
a.) G 11/4“ men. prietok 6m3/h, PN 16
8 ks po 670,00 € 5.360,00 €
b.) G 2“
10 m3/h,
9 ks po 815,00 € 7.335,00 €
c.) DN 100
100 m3/h,
1 ks po 1.600,00 €
1.600,00 €
2. Financovanie zabezpečiť: z odpisov na r. 2011

14.284,20 €

4. plán údržby a opráv CZT, PTR, STR, VS 1-5, KAB na rok 2011, a to:
19.970,00 €
Opravy CTZ – dodávateľská a vlastná oprava spolu
Opravy technologických zariadení VS spolu
12.940,00 €
Opravy na rozvodoch PTR, STR spolu
7.619,00 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
40.529,00 €
Z týchto plánovaných investícií resp. údržby realizovať iba tie investície (podľa zváženia
konateľa spoločnosti) ktoré sú vykonávateľné z vlastných prostriedkov spoločnosti.
C./ ukladá
1. MsÚ zaoberať sa problematikou znižovania spotreby energie, prehodnotením celého
vykurovacieho systému resp. prepracovaním koncepcie tepelného hospodárstva na
nastávajúce obdobie v záujme zefektívnenia celého vykurovacieho systému
Zodpovedný: vedúci oddelenia správy
a údržby mestského majetku
Termín: august 2011
č. 113/2011
uznesenie
k Prehľadu o spotrebe tepelnej energie na všetkých objektoch vo vlastníctve Mesta Kolárovo
za roky 2008, 2009 a 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Prehľad o spotrebe tepla na všetkých objektoch vo vlastníctve Mesta Kolárovo za rok 2008,
2009 a 2010
č.114/2011
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2009
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2009
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, podľa
predloženého návrhu

č. 115/2011
uznesenie
k Rokovaciemu a Organizačnému poriadku Mestského zastupiteľstva v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kolárove, podľa predloženého materiálu
s nasledovnými zmenami:
- § 7 ods. 10 – Prihlásení do diskusie môžu hovoriť v tej istej veci 1x, dĺžka je
limitovaná maximálne na tri minúty
- § 7 ods. 14 – 1 faktická pripomienka bez obmedzenia
- § 2 ods. 3 – vynechať text od vety – zloženie MsR
- spôsob a forma doručovania materiálu poslancom na zasadnutie MsZ – podľa
požiadaviek poslancov
- Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenie – písomne alebo ústne
2. Organizačný poriadok Mestského zastupiteľstva v Kolárove, podľa predloženého materiálu
s nasledovnými zmenami:
- § 7 bod 9 doplniť nasledovne: účasť na zasadnutí komisie oznámiť 1 deň vopred
pred zasadnutím komisie predsedovi komisie
- § 7 bod 7 h. doplniť nasledovne: šíriť ideu harmonického súladu fyzickej
a duševnej aktivity človeka
- § 8 bod. 7 doplniť nasledovne: pozvať predsedov všetkých vonkajších lokalít na
zasadnutia mestského zastupiteľstva
B./ ruší
1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kolárove schválený dňa 1.11.2010 č.
uznesenia 932/2010
2. Organizačný poriadok Mestského zastupiteľstva v Kolárove schválený dňa 28.5.2007 č.
uznesenia 90/2007 A.2
č. 116/2011
uznesenie
k Organizačnej štruktúre MsZ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Organizačnú štruktúru MsZ Kolárovo podľa predloženého materiálu
č. 117/2011
uznesenie
k Smernici na postup vybavenia sťažností a petícií
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach Mesta
Kolárovo, zapracovaním pripomienok HKM

2. Komisiu na prešetrenie a vybavenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora
mesta, HKM v nasledovnom zložení:
Ing. Béla Angyal, Bc. István Lengyel, Alexander Nagy, Attila Fekete, Ing. Michal Gőgh

č. 118/2011
uznesenie
k Správe o činnosti ROEP za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. koordinovanie činnosti komisie ROEP za obdobie od 19.08.2008 do 31.03.2011 bolo
zabezpečené zodpovedne
2. celkom bolo zvolaných 12 zasadnutí, priemerná účasť členov komisie na týchto
rokovaniach bola 78,31%-ná
3. vo veci riešenia vlastných vzťahov k pozemkom, zo strany občanov – zainteresovaných
osôb bolo postúpených celkom 74 požiadaviek, tieto priebežne boli odovzdávané
spracovateľovi na prešetrenie
4. zástupcom Obvodného pozemkového fondu Komárno taktiež bol odovzdaný zoznam
parciel (cca 2500 prípadov) spracovateľovi na prešetrenie, v súvislosti s reštitučnými
nárokmi podľa zákona č. 229 z 21.5.1991 Z.z.
B./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu predsedu komisie ROEP o činnosti komisie za obdobie od 19.8.2008
do 31.3.2011
2. Včasnú realizáciu I. etapy dokumentu ROEP so spracovateľom ENVI-GEOS, spoločnosť
s.r.o. Nitra – v zastúpení pánom Ing. Jozefom Benčom, vlastne vyhotovenie grafickej časti
dokumentu do 10.12.2009 v zmysle podpísanej Zmluvy o dielo č. 1/2008 zo dňa
23.06.2008 so spracovateľom
3. Predĺženie termínu spracovania diela ROEP o jeden rok – do 10.12.2012, v zmysle
podpísaného Dodatku č. 3 – k Zmluve o dielo č. 1/2008 so zmluvnými stranami –
ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra a Katastrálny úrad Nitra v dňoch 3.8.2010 a 8.9.2010
4. Obsah úradného záznamu Správy katastra Komárno zo dňa 9.8.2010 – o presune parciel
registra „E“ KN „z Katastrálneho územia Kolárovo do Katastrálneho územia Vážsky klin“.
V zmysle uvedeného parcely nachádzajúce sa v k.ú. Vážsky klin nemôžu byť predmetom
konania ROEP v k.ú. mesta Kolárovo.
C./ ukladá
1. predsedovi komisie ROEP v súlade so schváleným rokovacím poriadkom komisie ROEP
na rok 2011, koordinovať činnosť komisie naďalej veľmi zodpovedne, aby termín
spracovania písomnej časti – II. etapy dokumentu ROEP bol dodržaný v zmysle obsahu
podpísaného Dodatku č. 3 – k Zmluve o dielo č. 1/2008 so spracovateľom
a objednávateľom.
Zodpovedný: predseda komisie ROEP
Termín: 10.12.2011

č. 119/2011
uznesenie
k vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2010, vr. využitia získaných
finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu
komunálneho odpadu
B./ ukladá MsÚ
1. prijať účinné opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávok Mesta Kolárovo voči
fyzickým a právnickým osobám za odvoz komunálneho odpadu, s využívaním možnosti
odpracovania nedoplatku formou verejnoprospešnej práce
Zodpovední: Ing. Mészáros Imrich
Ing. Oremová Klára
Ing. Balogh Zoltán
Termín: úloha stála
č.120/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia spoločnosti – Skládka tuhého komunálneho odpadu
N-14, a.s. Neded za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah informatívnej správy o výsledku hospodárenia spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded
za rok 2010
2.Hospodársky výsledok STKO N-14, a.s. Neded za rok 2010 v podobe vyčíslenej straty
v čiastke 105.558,03 €
3. Prehľad o množstve uloženého odpadu na skládke TKO v roku 2010 spolu v objeme
10.805 ton, z toho: akcionármi spoločnosti 9.423 ton
B./ konštatuje, že
1. Výsledky hospodárenia spoločnosti boli ovplyvňované nasledovnými okolnosťami:
a.) klesajúca tendencia objemu uloženého odpadu od roku 2007 je zapríčinená absenciou
akcionárov.
Pri porovnaní r. 2010 s rokom 2007, akcionári spoločnosti uložili na skládke v r. 2010
o 775 t menej odpadu.
b.) uložením menšieho objemu komunálneho odpadu zo strany akcionárov, tvorba výnosov
spoločnosti bola nižšia oproti r. 2009 o 22.081,00 €
c.) nárast celkových nákladov spoločnosti bol zapríčinený:
- nepredpokladanými výdavkami, na odstraňovanie následkov mimoriadnych
poveternostných podmienok v čiastke 51.700,00 €
- ďalej započatím odpisovania investičnej akcie II. etapy skládky TKO, podobne aj
Kompaktoru KTO 150
C./ žiada
1. poverenú osobu Mesta Kolárovo, aby na rokovaní Valného zhromaždenia STKO N-14, a.s.
Neded boli prijaté účinné opatrenia:
a.) za účelom zvyšovania produkcie uloženého komunálneho odpadu tak zo strany
akcionárov spoločnosti, ako aj zo strany ostatných dodávateľov

b.) predložiť na rokovanie VZ požiadavku, aby Predstavenstvo STKO N-14, a.s. Neded
vypracovalo „Súbor úsporných opatrení“ za účelom hospodárnejšieho (efektívnejšieho)
prevádzkovania skládky v prospech akcionárov, ktorí aj doteraz mali eminentný záujem
na priaznivom vývoji hospodárenia spoločnosti
Termín: jún 2011
D./ ukladá
1. zástupkyni primátora mesta prešetrenie zakladacích zmlúv, štatútu a ostatného súvisiaceho
materiálu so zriadením resp. hospodárením spoločnosti za účelom zistenia podmienok
viazanosti Mesta Kolárovo v predmetnej spoločnosti
Zodpovedná: Ing. Kocszkás B.
Termín: jún 2011
č. 121/2011
uznesenie
k Plánu organizačno-technického zabezpečenia 27. kolárovského jarmoku
a XVIII. ročníka Kolárovo CUP 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia 27. kolárovského jarmoku v roku 2011
2. Plán organizačného a technického zabezpečenia XVIII. ročníka Kolárovo CUP 2011
č. 122/2011
uznesenie
k žiadostiam o prenájom verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, Ul.
tržná, časť pozemku parc.č. 1233/7 vo výmere 19,40 m2 za cenu 20,00 € za každý aj
neúplný m2 ročne.
Na zverejnený zámer podal žiadosť: Szilárd Nagy – ELASTO spol. s.r.o., Pražské nám. 37,
946 03 Kolárovo, sídlo spoločnosti: L. Novomeského 20, Kolárovo.
2. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, Ul.
L. Novomeského, časť pozemku parc.č. 2341/50 vo výmere 6 m2 za cenu 10,00 € za každý
aj neúplný m2 ročne.
Na zverejnený zámer podal žiadosť:
Ladislav Molnár, bytom Kolárovo, Ul. Komárňanská 42
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva, uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní – prenájme
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, Ul. tržná časť pozemku parc.č. 1233/7 vo výmere
19,40 m2 za cenu 20,00 € za každý aj neúplný m2 ročne – v centre mesta, na podnikateľské
účely: zriadenie letnej terasy bez konštrukcie, umiestnenie stolov a stoličiek a markízy –
spevnenej s budovou, na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou, sezónne na
obdobie od 01.05. do 30.09. príslušného kalendárneho roka /v roku 2011 na obdobie od
01.06. do 30.09.2011/, platnosťou od 01.06.2011 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po
zverejnení zmluvy o osobitnom užívaní verejného priestranstva na webovom sídle mesta.

2. so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva, uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní – prenájme
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, na Ul. L. Novomeského, pred pohostinstvom
/Pókmacska/, časť pozemku parc.č. síslom 2341/50 vo výmere 6 m2, za cenu 10,-€ za
každý aj neúplný m2 ročne, pre Molnár Ladislava, bytom Kolárovo, Ul. Komárňanská 42,
za účelom prevádzkovania letnej terasy: umiestnenie drevených stolov a lavičiek, na dobu
neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou, sezónne na obdobie od 01.05. do 30.09.
príslušného kalendárneho roka, s platnosťou od 12.05.2011 a účinnosťou od nasledujúceho
dňa po zverejnení zmluvy o osobitnom užívaní verejného priestranstva na webovom sídle
mesta.
3. a.) zníženie plochy prenajatého verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, pred predajňou
PIZZERIA HAMI na Kostolnom námestí, časť pozemku parc.č. 838/1, ktoré je
v osobitnom užívaní /v prenájme/ pána Tibora Molnára, bytom Kolárovo, Ul. Podhájska č.
53, na základe zmluvy č. 3030/2010, zo dňa 06.10.2010, v zmysle uznesenia MsZ Kolárovo
č. 913/2010 C./2.
Pôvodná výmera nájmu: 9,85 m2
Nová výmera užívaného verejného priestranstva: 5,26 m2
Účel: prevádzkovanie terasy pred predajňou
b.) prepracovanie platobného výmeru č. 2813100001 zo dňa 01.02.2011, ktorým bola
vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva na pôvodnú výmeru za rok 2011. Po
schválení novej výmery MsZ Kolárovo Platobný výmer prepracovať na rok 2011 podľa
skutočne zaberaných m2 v súlade s VZN mesta Kolárovo č. 17/2010 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva čl. 5 bod c./2, ktorým sú stanovené ceny za užívanie
verejného priestranstva v centre mesta v hodnote 20,-€ za každý aj neúplný m2 ročne.
Ostatné zmluvné podmienky ostávajú nezmenené.
č. 123/2011
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. mesto zverejnilo zámer Mesta Kolárovo na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941, reg. „C“:
- pozemok s parc.č. 28451/452 – druh pozemku orná pôda o výmere 402 m2 na
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo
Na túto výzvu doručil ponuku Kromberg&Schubert s.r.o. Priemyselný areál 3206,
Kolárovo. Ponúknutá výška nájomného činí 0,66 €/m2.
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva uzavretie zmluvy o prenájom nehnuteľnosti – pozemok
s parc.č. 28451/452 – druh pozemku orná pôda o výmere 402 m2 na dobu určitú, t.j. od 1.
júna 2011 do 31. mája 2012 medzi Mestom Kolárovo ako prenajímateľom a nájomcom
Kromberg&Schubert s.r.o. Priemyselný areál 3206, Kolárovo, formou priameho prenájmu
v zmysle zákona č. 138/1991 § 9a ods. 9c/ z dôvodu, že sa jedná o prípad hodný osobitného
zreteľa, spočívajúci v zámere nájomcu – autobusová zastávka pre zamestnancov firmy.
Výška nájomného je stanovená na 0,66 €/m2 ročne, t.j. 265,32 €/rok, splatnosť nájomného
je stanovená do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy.

2. so súhlasom 15 poslancov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov
MsZ uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na adrese Kolárovo
Kostolné námestie č. 7A a 7B na obdobie od 01.06.2011 do 31.05.2012 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl.č. 19. vhodným osobitného
zreteľa. Žiadatelia nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 3 ods. 2 VZN
č. 11/2010.
3. sú súhlasom 15 poslancov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov
MsZ uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Horváth Ladislava a manželku Rozáliu na adrese
Kolárovo, Radnótiho č. 42/5 na obdobie od 01.06.2011 do 31.08.2011 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 19 vhodným osobitného
zreteľa.
4 so súhlasom 14 poslancov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov
MsZ uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Róberta Sztojku a družku Kristínu Rafaelovú na
adrese Kolárovo, osada Dankó Pistu č. 71/10 na obdobie od 01.06.2011 do 31.08.2011,
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 19 vhodným
osobitného zreteľa
5 so súhlasom 14 poslancov MsZ, ktorí predstavujú viac ako polovicu všetkých poslancov
MsZ uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Csonka Andreja a manželku Katarínu na adrese
Kolárovo, Radnótiho č. 42/6 na obdobie od 01.06.2011 do 31.05.2012, v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 19, vhodným osobitného
zreteľa
6.Plán letných táborov v roku 2011 organizovaných Centrom volného času, Mostová 2,
Kolárovo
7. uzatvorenie nájomnej zmluvy v budove MsÚ (jedná sa o nebytové priestory bývalej
telefónnej centrály) vo výmere cca 314,206 m2 pre ŠK Kolárovo – oddiel džuda,
účinnosťou od 1.7.2011 na dobu neurčitú (minimálne na 5 rokov), za nájomné 1,-€/rok, za
tých istých podmienok ako pre Karate klub Taiyó Kolárovo v Športovej ubytovni na Ul.
športovej č. 16, Kolárovo
C./ stiahlo z rokovania
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Angeliku Balázsovú a druha Zoltána Berecza na adrese
Kolárovo, Ul. partizánska č. 7/15.

č. 124/2011
uznesenie
k predĺženiu nájomného vzťahu na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predĺženie nájomného vzťahu na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kolárovo
v lokalite Ködmönös na parcelách číslo:

- 28471/1 vo výmere 5 ha, druh pozemku orná pôda,
- 28471/1 vo výmere 11,6713 ha, druh pozemku orná pôda,
- 28471/1 vo výmere 5 ha, druh pozemku orná pôda
celkom 21.6713 ha pre p. Forró Vojtecha, bytom Kolárovo, Školská 12/8 na dobu
určitú, t.j. do 30.9.2022

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

